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Abstrakt  

Předmětem bakalářské práce je teoretická analýza kulturního fenoménu 

padělatelství uměleckých děl. V práci je popsán vývoj padělatelství v malbě a sochařství 

v západní společnosti. Analýza vychází především z poznatků filosofie umění, dějin 

umění, psychologie a historie. Uplatňuje se zde kulturologický přístup, a to především 

interdisciplinárním zmapováním historického a psychologického vývoje padělání. Práce 

analyzuje současné přístupy k identitě uměleckého díla a falza, rovněž popisuje dílčí 

problémy uměleckého falza z hlediska filozofie umění. Důležitou publikací pro tuto 

práci je kniha Umění a Falzum (2004) od Tomáše Kulky. Podle Kulky se dá falzum 

posuzovat buď z hlediska jeho estetické nebo umělecké hodnoty. Ke zkoumání 

fenoménu jsou využity a popsány případy slavných padělatelů, jako byli Alceo 

Dossena, Han van Meegeren, Eric Hebborn a Wolfgang Beltracchi. Práce se zabývá i 

metodami určení pravosti uměleckého díla. Popsána je také situace v České republice a 

stručně také právní postižitelnost padělatelů.  

Cílem práce je uchopit problematiku padělatelství uměleckých děl ve své 

celistvosti a tím poskytnout  její přehledný obraz. 

 

Abstract 

The thesis focuses on theoretical analysis of the cultural phenomenon of artwork 

forgery. It describes the history of forgery in painting and sculpting in the Western 

society. The analysis is based mostly on philosophy and history of art, psychology, and 

history. The culturological approach is used, mainly in the interdisciplinary mapping of 

the historical and psychological process of artwork forgery. The thesis analyses 

contemporary approaches to the identity of artwork and its forgery, it also depicts 

partial problems of artwork forgery. To challenge this phenomenon, famous examples 

of forgers are used and decribed, such as Alceo Dossena, Han van Meegeren, Eric 

Hebborn, and Wolfgang Beltracchi. The situation and legal concenquences for forgers 

in the Czech Republic are also described. The aim of this thesis is to offer a complex 

overview of the phenomenon of artwork forgery. 
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1. ÚVOD 

Padělatelství uměleckých děl je kulturním fenoménem, který provází lidstvo od 

od té doby, kdy se umění stalo ve společnosti určitou hodnotou. Svět umění a 

padělatelů, kteří se v něm pohybují, tvoří spletitou problematiku, která mě inspirovala 

k tomu, abych si toto téma vybrala pro svou bakalářskou práci. Cílem bakalářské práce 

je popis a teoretická analýza výtvorů padělatelů a vnímání jejich falzifikátů z pohledu 

filosofie, dějin umění a psychologie. Práce je zaměřena výhradně na malbu a sochařství 

v západní kultuře. Klíčovým bude interdisciplinární přístup k problematice, kterou se 

prostřednictvím vícero vědních oborů pokusím obsáhnout jako celek.  

V první kapitole se zaměřím na padělatelství z pohledu anglosaské estetiky, 

která se problémem uměleckých falz zabývala intenzivněji až v 70. letech 20. století. 

V úvodu nastíním hlavní trendy a významné představitele proudu estetického monismu,  

který na falza pohlíží jen skrze jejich estetickou hodnotu. Dále popíšu, jak je nahlíženo 

na falza skrze jejich uměleckou hodnotu. Chápaní falza a jeho místa ve světě umění je 

zásadní i pro definování umělecké hodnoty díla. Důležitým zdrojem mi v tomto případě 

budou teze Tomáše Kulky. Klíčová je pak otázka, co znamená umělecká hodnota, na 

kterou se v této práci pokusím odpovědět. Budu se zabývat i koncepty umělecké kopie a 

umělecké apropriace, které jsou s falzy mnohdy omylně zaměňovány.  

Předmětem zájmu následující kapitoly bude popis problematiky padělatelství 

z pohledu historie v západních zemích. S pomocí řady příkladů nastíním co nejvěrněji 

obraz tohoto fenoménu. Popíšu nejproslulejší případy padělání uměleckých děl a osudy 

nejvýznamnějších  padělatelů, jakými byli Alceo Dossena, Han van Meegeren, Eric 

Hebborn a ze současnosti Wolfgang Beltracchi. Významnou kapitolu 

v problematice padělatelství tvoří nevyjasněné případy ruské avantgardy, kterým se 

budu také věnovat. Nedílnou součástí problematiky je i fenomén žáka a okruhu umělce. 

Někteří umělci, v dobách minulých i současných, nepracovali sami. Díla jejich žáků 

jsou v mnoha případech chápány jako padělky, avšak jen v některých případech je to 

opodstatněné.  Jako zajímavý příklad uvedu Factory Andyho Warhola. V další části 

práce využiji poznatků psychologie při představení typologie padělatelů.  

V kapitole o odhalování padělků popíšu vlastní metody padělatelů, způsoby, 

jakými je lze odhalit, a možnosti jejich dopadení. V závěrečné kapitole se zaměřím na 
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vývoj padělatelství v České republice, zejména v posledních letech, a využiju k tomu 

některé zajímavé příklady. Stručně se budu zabývat i právní postižitelností padělatelů 

v České republice. 

Jedinou českou odbornou knihou, která se zabývá výhradně tématikou falšování 

umění, je Umění a Falzum (2004) Tomáše Kulky. Kulkova kniha je pro tuto práci 

jedinečným zdrojem pochopení problematiky. V práci budu často vycházet z názorů a 

teorií Tomáše Kulky, který sice není jediným novodobým estetikem, který toto téma 

zpracovává, ale dle mého názoru jej popisuje nejsrozumitelněji. V práci dále čerpám ze 

zahraničních publikací, zejména pak z knihy Umění padělatelů (1973) od Franka 

Arnaua, Jazyky umění (2007) od Nelsona Goodmana a z české publikace Géniové 

falzifikátu (1992) od Rudolfa Ráže. 
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2. PADĚLATELSTVÍ Z POHLEDU FILOSOFIE 

Následující kapitola a podkapitoly se budou věnovat problému uměleckého falza 

z filosofického hlediska. Budu se snažit, co nejlépe přiblížit tuto problematiku 

přednesením základních myšlenek různých názorů a směrů, filosofů a estetiků. 

Stěžejním dílem mi bude kniha Umění a Falzum z roku 2004 od Tomáše Kulky, podle 

kterého jsem se orientovala při výběru důležitých filosofů, kteří se tématem uměleckých 

falz blíže zabývali. Tato kniha je víceméně jedinou českou odbornou publikací, která se 

zaměřuje výhradně na toto téma.  

   Problém uměleckého falza je jednou z hlavních otázek moderní anglosaské 

estetiky a je úzce propojen s problémem teorie hodnocení uměleckého díla. Do druhé 

poloviny 20. století se filozofové tématem uměleckého falza soustavněji nezabývali. 

Teprve okolo    50. let 20. století se tato problematika objevuje v odborné literatuře, ale 

spíše pouze okrajově. Prvotní názory a formulace rozdílu mezi padělkem a originálem 

se orientují jen na estetickou stránku. Filosofové obecně v té době klasifikovali 

problematiku uměleckého falza jen skrze jeho estetickou hodnotu. Ve chvíli kdy byl 

originál uměleckého díla vizuálně nerozlišitelný s padělkem, byla estetická hodnota 

padělku stejná a např. autenticita či provenience byly pro hodnocení estetické stránky 

nepodstatné. Ústřední otázkou uměleckého falza v anglosaské estetice je, proč v případě 

kdy posuzujeme umělecké dílo pouze skrze jeho estetické kvality, je jeho hodnota nižší 

i ve chvíli, kdy nelze falzum od originálu vizuálně rozeznat. Zdá se, že by se dalo 

jednoduše odpovědět, že se nejedná pouze o estetický problém, ale hlavně o problém 

etický potažmo právní. Ale problém uměleckého falza nemůžeme takto zjednodušit. I 

když už jen slovo falzum vyvolává negativní reakce, kvůli spojení s podvodem, tak 

problém estetické hodnoty artefaktu, který není originálem, přetrvává i v případě, kdy 

faktor klamu nehraje žádnou roli (Kulka, 2004).  

Na konci 60. let 20. století začala být tato problematika ústředním tématem a to 

díky publikaci Jazyky umění z roku 1968 amerického filosofa Nelsona Goodmana, 

který zpochybnil do té doby všeobecně platné teorie, jak pohlížet na umělecké falzum. 

Goodman tento filosofický problém označil jako velmi naléhavý, jelikož souvisí 

s hodnocením umělecké autenticity jako takové. Teorie uměleckého falza se tedy díky 

Goodmanovi stala zhruba od počátku 70. let zvláštním případem hodnocení umělecké 

autenticity. Otázka autentičnosti se týká toho, zda bylo dílo skutečně vytvořeno např. 
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Picassem a zdali je tato informace zásadní pro jeho estetické hodnocení. Tyto teorie, 

kdy hodnota uměleckého díla spočívá v jeho hodnotě estetické, lze podle Kulky označit 

jako estetický monismus a rozdělit na 3 hlavní přístupy: formalistický, redukcionistický 

a historizující (Kulka, 2004). Kulka tyto přístupy konstruktivně kritizuje a poukazuje na 

nutnost rozlišit hodnotu estetickou a uměleckou. Toto nové teoretické stanovisko 

nazývá estetickým dualismem. V nadcházejících podkapitolách se budu blíže věnovat 

těmto jednotlivým přístupům a jejich hlavním protagonistům.  

V případě uměleckých falz je také třeba rozlišit nejméně dva jeho druhy, a to 

jestli se jedná o kopii konkrétního díla nebo o stylovou imitaci. V případě stylové 

imitace je nutné, aby si falzifikátor osvojil technické, stylistické a jiné znalosti, které 

jsou charakteristické pro jiné umělce či období. To vyžaduje i určitou kreativitu. 

Druhou variantou je, když padělatel kopíruje konkrétní umělecké dílo, nejčastěji na 

základě fotografie či obrázku originálu.  

Hodnocení uměleckého díla není zcela podmíněno jeho estetickou hodnotou, ale 

předně hodnotou uměleckou. Význam uměleckého díla nespočívá pouze v jeho 

originalitě a estetické kvalitě, ale ve významu jeho inovace a jejího potenciálu pro svět 

umění. Hodnota uměleckého díla tkví podle Kulky v jeho inovaci, která předkládá 

řešení aktuálních uměleckých problémů a tím otevírá cesty k dalšímu estetickému a 

uměleckému využití (Kulka, 2004).  

Následující vývoj umění a vznik fenoménu postmoderny zpochybnil prioritu 

inovace pro určení hodnoty uměleckého díla. Hodnota díla netkví pouze v jeho inovaci, 

ale v řadě dalších součástí. Zdá se, že klíčovým pojmem pro současné umění by mohl 

být pojem kontext, který zahrnuje nejen inovativní složku uměleckého díla v souvislosti 

s dílem předchozím, ale i historickou recepci nebo něco, čemu by se dalo říkat 

geografickou recepcí a zohledňuje tak odlišné vývojové tempo v odlišných kulturních 

okruzích. To znamená že dílo, které nabývá významu v lokálním kontextu, nemusí mít 

význam v kontextu jiného kulturního okruhu. 
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2.1 Padělatelství z estetického hlediska 

Nejrozšířenější doktrínou v historii klasické a moderní filozofie umění je, že 

hodnota uměleckého díla spočívá v jeho hodnotě estetické. Mnoho předních filozofů 20. 

století se, i přes různé rozpory, na této základní tezi shodlo. Na padělatelství lze 

z estetického hlediska nahlížet jako na uchopení problematiky prostřednictvím vnější 

percepce. Estetická stránka uměleckého díla je první, co při zkoumání uměleckého díla 

vnímáme. Estetické vlastnosti jsou ty vizuální – např. harmoničnost barev, kompozice, 

textura, konfigurace linií, design atd.  

Hlavní filozofické přístupy lze podle Kulky rozdělit na 3 druhy: formalistický, 

redukcionistický a historizující. Kulka tyto směry označuje jednotně jako estetický 

monismum, jelikož všechny tyto směry nahlížejí na problém hodnocení uměleckého 

falza z jednoho hlediska, a to estetického. 

Cílem této podkapitoly je nastínit hodnocení falz na příkladech čelních 

představitelů jednotlivých monistických škol a zjistit, které faktory jsou podle monismu 

určující pro estetické hodnocení uměleckého díla. 

2.1.1 Formalistický přístup 

Estetickým formalismem Kulka souhrně pojmenovává filozofický směr, který se 

věnoval problematice uměleckých falz. Pro účely této práce tedy Kulkovu terminologii 

přejímám. Formalistický přístup se nejvíce uplatňoval v 50. let 20. století a jeho hlavní 

představitelé pocházeli zejména z Velké Británie a Spojených států amerických.  

Formalisté vycházeli z předpokladu, že umělecká díla posuzujeme pouze dle 

jejich formy, tedy podle vizuálních vlastností. Z toho plyne, že v případě, kdy nelze 

vizuálně rozpoznat odlišnost mezi padělkem a originálem, není mezi nimi estetický 

rozdíl. Formalisté hodnotili pouze výsledný produkt. Pokud vypadá obraz stejně jako 

jeho padělek, nelze esteticky zdůvodnit, proč dáváme přednost jednomu z nich (Kulka, 

2004).  

Jedním z nejvýznamnějších představitelů formalismu byl uznávaný filozof 

amerického původu Monroe C. Beardsley (1915-1985). Beardsley se ve své knize 

Aesthetics: Problem in the Theory and Criticism, 1958, věnoval uměleckému falzu 

v rámci teorie hodnocení uměleckého díla. Pasáže jeho knihy jsou v literatuře často 
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citovány jako locus clasicus. (Kulka, 2004). Beardsley předkládá svoje tvrzení na tomto 

příkladu: 

„Máme před sebou dva obrazy, X a Y, a někdo prohlásí, že X je lepší než Y. 

Předpokládejme dále, že také tvrdí, že mezi X a Y není žádný rozdíl, ani v jejich 

vnitřních vlastnostech, ani ve způsobu, jak byly vytvořeny, ani v jejich vztazích 

k ostatním objektům. To by znamenalo, že dotyčný nemůže předložit žádný důkaz pro 

své tvrzení, protože vše, co lze o X říci, musí též platit o Y. Nyní si představme, že 

místo toho, aby řekl, že X a Y se od sebe v ničem neliší, řekne, že mezi nimi existuje 

rozdíl – jeden z obrazů je „padělek“ – ale neliší se v žádných svých interních rysech, 

takže je nikdo pouhým okem od sebe nerozezná. To pak podle mého soudu musí 

znamenat, že neexistuje žádný estetický důvod pro jeho tvrzení, a i když zde mohou být 

důvody jiné, kritikovo slovo „lepší“ se nemůže vztahovat k estetické hodnotě.“ 

(Beardsley, 1958 cit. podle Kulka, 2004: 36-37). 

Jak už je podle této ukázky zřejmé - Beardsley nepovažoval provenienci či 

autenticitu obrazu za podstatnou z hlediska estetické hodnoty díla. Jelikož se 

terminologií falza nezabýval, nelze odhadnout, zda to stejné platí i u stylových imitací 

(Kulka, 2004). Beardsley také zastával názor, že originalita je z estetického hlediska 

irelevantní. Podle něj tedy nutně neznamená, že když je umělecké dílo originální, musí 

být dobré a mínil, že ani originalita jako subjektivní záležitost nepřispívá k hodnotě 

uměleckého díla. Beardsleyho teorie hodnocení je založená na míře jednoty, 

komplexnosti a intenzity uměleckého díla. „Čím jednotnější, intenzivnější a 

komplexnější, tím vyšší je jeho estetická hodnota.“ (Kulka, 2004). Beardsley také tvrdil, 

že pokud je kopie uměleckého díla tak věrná, že ji nelze od originálu rozpoznat, 

můžeme předpokládat, že estetické vlastnosti originálu byly na kopii přeneseny. Tedy 

že jejich estetická hodnota je stejná. 

Dalším důležitým představitelem formalismu, který zachází až k pojmu „estetika 

snobismu“ byl Arthur Köstler (1905-1983). Köstler byl filozof a spisovatel maďarsko-

britského původu, který se ve své knize The Act of Creation, 1975 věnoval v jedné 

kapitole právě estetickému vnímání uměleckých děl a jejich falz.  Na příkladu „ze 

života“ názorně popisoval, jak jeho známá dostala jako dárek obraz od Pabla Picassa, 

ale přesvědčená, že jde o padělek, pověsila ho na temné místo do chodby. Ve chvíli, kdy 

se dozvěděla o svém omylu, tedy že jde o originál od Pabla Picassa, přehodnotila svůj 
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vztah k němu a pověsila ho na důstojnější místo. Když s ní Köstler mluvil o této 

události, chtěl aby mu vysvětlila, proč se její vztah k uměleckému dílu změnil, její 

argumenty ale nebyly pro Köstlera dostačující. Podle něj pouze fakt, že se jednalo o 

padělek nebo originál nebyl nijak podstatný z hlediska estetického. Dala-li jeho známá 

přednost originálu před padělkem, byla, podle Köstlerova soudu, jednoduše řečeno 

snob. Köstler si zároveň uvědomoval, že je skoro nemožné vnímat umělecké dílo 

naprosto odděleně od kontextu jeho původu, tržní ceny apod. Pro něj byly tyto vlivy k 

hodnocení uměleckého díla naprosto irelevantní. Pokud nejsou ani ti největší odborníci 

schopni rozeznat originál od padělku, neměli by jejich estetické kvality hodnotit pouze 

na základě znalosti tohoto faktu (Kulka, 2004). 

K formalistickému přístupu se také řadil vlivný britský estetik a umělecký kritik 

Clive Bell (1881-1964). V knize Art, 1914, tvrdil, že k hodnocení uměleckého díla 

nepotřebujeme mít žádné speciální znalosti, jen smysl pro formu, barvy a třírozměrný 

prostor. Hodnota uměleckého díla spočívá v jeho schopnosti zprostředkovat estetický 

zážitek. K problému uměleckého falza se Bell vyjádřil takto: "Evidentně nelze 

okopírovat umělecké dílo s naprostou přesností, a rozdíly mezi originálem a kopií, ať 

jsou sebemenší, ihned vycítíme." (Bell, 1961: 64). Podle Kulky Bell zaujímá v otázce 

uměleckého falza reduktivní postoj, který však nemusí být překvapující, jelikož se 

některé teze formalismu a redukcionismu překrývají (Kulka, 2004).  

2.1.2 Redukcionistický přístup 

Redukcionistický přístup je kritickou reakcí na základní teze formalismu. Tento 

přístup, který je také možno označit jako fyzikální, zaujímá stanovisko, že lze esteticky 

rozlišit originální umělecké dílo a padělek, jelikož je mezi nimi fyzikální rozdíl. 

Nezáleží na tom, jestli je tento rozdíl viditelný, ale již samotná znalost faktu, že 

pozorujeme falzum znamená, že existuje i rozdíl estetický. Falzum nikdy nemůže být 

dokonalé. 

Nejvýraznější osobností redukcionismu byl významný americký filozof Nelson 

Goodman (1906-1998). Jeho kniha Jazyky umění (česky 2007), ve které se, mimo jiné, 

Goodman věnoval také problémům rozpoznání originálu od falza, je jedním z 

nejvýznamnějších děl moderní estetiky. 
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Goodman zkoumal umělecké falzum skrze jeho vizuální rozpoznatelnost. Kladl 

si otázku, zda je možné rozlišit dvě na první pohled totožná umělecká díla (padělek a 

originál) pouhým okem. Termín "pouhým okem" vysvětloval následovně: „ […] 

,pouhým okem’ znamená dívat se na obrazy bez jiných nástrojů než těch obvykle 

používaných.“ (Goodman, 2007: 88). Dále Goodman poznamenal, že tato definice má 

své hranice a není přesnou. Co se ale stane v případě, že člověk potřebuje brýle? Nebo 

jaké je ideální osvětlení? Goodman tuto debatu pouze otevřel s tím, že by se pojem 

,,pouhým okemˮ mohl časem jednoznačněji určit.  

Další důležitou otázkou je, kdo je pozorovatelem, který má rozdíl mezi 

padělkem a originálem poznat. V případě, že nevidíme rozdíl ,,pouhým okemˮ, 

neznamená to, že se tento rozdíl nemohu naučit identifikovat. Právě možnost rozeznat 

falzum od originálního díla představuje další estetický rozdíl, protože i drobné 

percepční rozdíly mají velkou váhu. I kdyby se jednalo o renomovaného uměleckého 

znalce, který rozdíl nerozpozná (historie padělatelství je toho bohatým příkladem), 

neznamená to, že mezi nimi fyzikální rozdíl neexistuje. Už jen vědomost toho, že jeden 

ze dvou uměleckých děl je padělek, „ […] formuje, modifikuje a diferencuje můj 

nynější prožitek při vnímání těchto dvou obrazů.“ (Goodman, 2007: 91) Autenticita a 

provenience díla byly pro Goodmana zásadní pro určení hodnoty uměleckého díla.  

2.1.3 Historický přístup 

Dalším kritizujícím směrem formalistického přístupu je estetický historismus. 

Tento přístup se shoduje s redukcionismem v tom, že mezi falzem a originálem musí 

existovat estetický rozdíl. Historismus však navíc předpokládá, že estetické vlastnosti 

díla jsou dány také genezí jeho vzniku. Autentičnost, původ díla a jeho historické 

zařazení jsou zásadní z pohledu hodnocení estetické stránky. Tento postoj zaujímají 

hlavně soudobí filozofové, kteří své myšlenky formovali od konce 70. let 20. století. 

Kulka (2004) považuje za nejvýznamnější zástupce tohoto směru amerického 

soudobého filosofa Marka Sagoffa a novozélandského filosofa Denise Duttona. 

Mark Sagoff (*1940) v eseji The Aesthetic Status of Forgeries z roku 1976, 

upozorňuje na nejednoznačnost výrazu ,,stejně hodnotné jakoˮ. Klade si otázku, zda-li 

je možné říci, že dokonalé kopie jsou stejně hodnotné jako originály, jelikož výraz 

,,stejně hodnotné jakoˮ může být „ekvivalentně nahrazen disjunkcí určitých jiných 

predikátůˮ, například  ,,stejně jemný jakoˮ, ,,stejně dokonalý jakoˮ, ,,stejně krásný jakoˮ 
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atp. (Kulka, Vesmír, 2001). Podle Sagoffa z toho plyne, že nemůžeme srovnávat tak 

rozličné objekty, jakými je padělek a originál. Toto srovnávání je naprosto zavádějící. Z 

estetického hlediska se za žádných okolností nedá falzum a originální dílo srovnávat, a 

to platí i v případě, že jsou si díla vizuálně podobná. Estetické vlastnosti originálu 

nepřísluší použít v souvislosti s falzem, protože se jedná o jinou třídu objektů. Podle 

Sagoffa neexistuje taková třída objektů, která by zahrnovala jak originál tak i jeho 

falzum, takže u nich nelze aplikovat stejné pojmy. Referenční třídy Sagoff pokládá, ve 

shodě s běžnou praxí, za kategorie uměleckých stylů jednotlivých žánrů. Kulka uvádí 

tento příklad: 

,,Když říkáme, že Giotto je ,,geometrickýˮ, upozorňujeme na určitý rys jeho 

malby ve vztahu k referenční třídě rané renesanční florentinské malby. Označíme-li za 

,,geometrickéhoˮ Mondriana, činíme tak ve vztahu k jiné referenční třídě. Giotto i 

Mondrian jsou ,,geometričtíˮ, ne však v tomtéž slova smyslu (jejich geometričnost není 

souměřitelná).ˮ (Kulka, 2004: 71) 

Z této ukázky vyplývá, že podle Sagoffa padělek a originál nemají stejné 

stylistické vlastnosti ani v případě, jsou-li od sebe vizuálně nerozlišitelné.  

Novozélandský filozof Denis Dutton (1944-2010) přišel s poněkud odlišným 

historickým přístupem. Základním mezníkem pro posuzování uměleckých děl je to, 

čeho umělec svým výtvorem dosáhl. Podle Duttona hodnotíme výsledek lidského úsilí. 

Každé umělecké dílo je performencí - tedy jeho esencí je to, jak umělec překonává 

překážky, ztvárňuje daný materiál, jaký je jeho umělecký záměr a jeho naplňení. 

Zároveň je dílo artefaktem, produktem umělcovy dovednosti a techniky. Falzum 

nemůže být esteticky hodnoceno, jelikož jeho jediným záměrem je oklamat (Dutton, 

1979). Dutton považoval padělky za zločin proti umění ne kvůli tomu, že předstírají jiný 

původ, ale kvůli tomu, že falešně prezentují to, čeho už bylo dosaženo. Dutton 

předpokládal, že důvody pro estetické odmítnutí uměleckého falza tkví právě ve faktu, 

že se jedná o klam. Falzifikátory označoval Dutton jako parazity. Zároveň připustil, že i 

padělky mohou mít originální prvky (to se týká zejména stylových imitací), ale jejich 

záměr je jen podvod.  
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2.2 Padělatelství z hlediska umělecké hodnoty 

Jak již bylo v minulé kapitole řečeno, nejrozšířenější doktrínou v historii 

klasické estetiky je, že hodnota uměleckého díla spočívá pouze v jeho hodnotě 

estetické. Kulka tento předpoklad nazývá estetickým monismem. V této kapitole se 

budeme věnovat novějšímu pohledu. Bude jí vlastní Kulkova koncepce, která 

zdůrazňuje, že význam uměleckého díla nespočívá pouze v hodnotě estetické, jak tomu 

bylo doposud, ale především v jeho hodnotě umělecké. Toto nové pojetí umožňuje i 

zcela odlišné řešení uměleckého falza a Kulka jej označuje jako estetický dualismus. 

Kulka podrobuje estetický monismus důkladné kritice a tím nabízí nový pohled i 

na hodnocení uměleckých falz. Kulka míní, že i když se estetický monismus jeví jako 

rozumná doktrína a výrok, že ,,dobrá umělecká díla mají vysokou estetickou hodnotu, 

zatímco špatná mají nízkou se jeví, jako samozřejmýˮ, tento předpoklad však vyvrací na 

základě předmětných argumentů (Kulka, 2004). Jak by například monismus pohlížel na 

postmoderní umění? Pokud by totiž uplatňovali estetická kritéria před uměleckými, tak 

by se např. Piet Mondrian nikdy neproslavil. Jeho malby se sestávaly ,,pouzeˮ z 

důmyslných horizontálních a vertikálních čar, které mezi sebou svíraly pravý úhel. I 

když jsou jeho obrazy kompozičně vzorně vyváženy, chybí jim komplexnost a 

expresivní potenciál. Základem Mondrianova úspěchu je téměř výlučně umělecká 

hodnota jeho děl.  

Estetický monismus také nevysvětluje, proč umělci svá díla datují a význam 

takového datování. Ale z pohledu estetického dualismu je datum zásadní ve vnímání 

historického a sociálního kontextu, ve kterém umělecké dílo vzniklo. 

Filozofický problém uměleckého falza lze podle Kulky vyřešit následujícími 

tezemi, které Kulka považuje za teze zdravého či selského rozumu: ,,1) Originály jsou 

hodnotnější než falza. 2) Falzum, které je od originálu nerozlišitelné, bude mít stejné 

estetické vlastnosti, a tudíž i stejnou estetickou hodnotu jako originál.ˮ (Kulka, 2004: 

158) 

Tyto teze nejsou podle Kulky (2004) ve vzájemném protikladu, protože falzum 

může být nehodnotné i z jiných než estetických důvodů. Monismus považuje za 

ahistorickou koncepci umění, která nevysvětluje dynamický charakter vývoje umění a je 

často v rozporu s kritickou praxí. 
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Formalisté nejsou podle Kulky schopni poskytnout racionální vysvětlení 

všeobecně uznávané praxe. Beardsleyho subjektivní pojetí originality a autentičnosti ve 

vztahu toho, co je známo umělci, neodpovídá tomu, jak je obecně nahlíženo na tyto 

hodnoty skrze praxi umělecké kritiky, muzeologie i kunsthistorie (Kulka, 2001: 589). 

Podle Beardsleyho by musela být míra umělcovy neznalosti mírou jeho originality. 

Záměrně vypouští důležitost těchto vlastností kvůli zachování estetického významu, a to 

je nepřijatelné. Podle Kulky je originalita totiž nezbytnou podmínkou pro to, aby 

umělec byl umělcem, protože v případě, že by pouze kopíroval práce jiných, by jím 

nebyl. Bez odkazu k tomu, co dílo zobrazuje, totiž není možné dílo správně 

interpretovat. Veškeré zobrazivé a výrazové vlastnosti uměleckých děl by byly 

nepodstatné. Ve chvíli, kdy hodnotíme hotový produkt a tedy jen to, co je na něm přímo 

vidět, vnímali bychom obrazy jen jako konfigurace barevných skrvn. Formalismus 

vyvolává příliš mnoho otázek, na které ale nedává přijatelné odpovědi. Kdyby bylo 

podle Köstlera platné, že jsme snobi, pokud dáváme přednost originálu před falzem, 

byli by snobové skoro všichni. 

Redukcionistický přístup tedy, že estetický rozdíl mezi originálem a padělkem 

může být redukován rozdílem fyzikálním, je z pohledu Kulky také nevyhovující. 

Goodmanovo tvrzení, že i nepostřehnutelný a třeba i mikroskopický rozdíl je 

rozhodující při určení estetické hodnoty díla, se zakládá na tom, že se od sebe originál a 

padělek budou vždy esteticky lišit (Goodman, 2007: 87). Kulka souhlasí s tím, že jisté 

odlišnosti mezi originálem a kopií budou vždy a není možné vyloučit, že se je naučíme 

v budoucnosti rozpoznávat. Ale právě tak je možné, že tyto rozdíly nenajdeme. Jak tedy 

mohou ovlivnit náš pohled na estetickou stránku díla? Kulka píše: ,,Kdyby měl 

Goodman pravdu, pak by to, co říká o padělcích, muselo platit i o reprodukcích. […] 

Kdyby reprodukce skutečně zcela měnily design, pocit či výraz, vyvstala by otázka, k 

čemu jsou dobré.ˮ (Kulka 2004: 63) Účelem reprodukcí uměleckých děl je samozřejmě 

reprodukovat jejich estetické hodnoty. Pokud by ani kvalitní fotografické reprodukce 

nepostoupily dál podstatné informace o originálech, museli bychom přinejmenším 

přehodnotit veškerou odbornou literaturu a její účel. Kulka dále míní, že Goodman, 

poukázáním na faktory, které mohou ovlivňovat náš úsudek, neřeší problém 

uměleckého falza, protože neobjasňuje stěžejní otázku, proč jsou falza umělecky 

nepřijatelné.  
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Kulka kritizuje i historický přístup, který předpokládá, že estetické vlastnosti 

díla jsou dány původem jeho vzniku. Teze, že falzum a originál nejsou ve stejné 

referenční třídě,  a proto nemohou být stejně hodnoceny, je přinejmenším nedostačující. 

Hlavní problém se pro Kulku  nachází v předpokladu Marka Sagoffa, že originál a 

falzum nejsou vyhotoveny ve stejném stylu. Z toho nutně plyne, že stylistické vlastnosti 

děl nejsou viditelné. 

2.2.1 Umělecká hodnota a její význam podle Kulky 

Umělecká hodnota podle Kulky (2004) odráží význam inovace daného díla pro 

svět umění a potenciál této inovace pro další esteticko-umělecké využití. Originalita a 

novost jsou pro posuzování hodnoty uměleckého díla důležité, ale samy o sobě nestačí. 

Jako jeden z mnoha příkladů Kulka uvádí slavný obraz Pabla Picassa. 

Les demoiselles d´Avignon z roku 1906-1907, který měl zásadní význam pro 

vývoj moderního umění: 

,,To, že je tento obraz považován za jedno z nejdůležitějších děl dvacátého 

století, není třeba dál rozvádět. Proto nás možná překvapí, že ve své době nikoho 

nenadchl. Sám Picasso s ním nebyl spokojen a jeho přátelům se líbil ještě méně. […] 

Picassovi přátelé nebyli schopni v této podivné odchylce od zaběhnutých norem nalézt 

nic hodnotného. […] Vyvstává otázka, jak vysvětlit zásadní rozpor mezi dnešní 

kritikou, popisující Avignonské slečny v superlativech, a jejich tehdejším kategorickým 

zavržením. Změnil se od roku 1907 natolik vkus? Přehlédli Picassovi přátelé něco, co 

přehlédnout neměli? […] Slečny z Avignonu ale nejsou jen dalším příkladem díla, které 

nebylo ve své době pochopeno a které jsme se naučili oceňovat až dnes.” (Kulka, 2004: 

93-95) 

Kulka na tomto příkladu demonstruje význam umělecké hodnoty. 

Nejvýznamnější odborníci Picassovy tvorby se shodují, že z hlediska estetické stránky, 

je obraz stylisticky nejednotný, kompozičně zmatený a barevně nesladěný. Jak je tedy 

možné, že když byla estetická stránka Avignonských slečen podrobena takové kritice, je 

jeho důležitost pro dějiny umění tak zásadní? Picassovo dílo je totiž ceněno díky tomu, 

jaký rozhodující vliv mělo na vývoj moderního umění. Jeho originalita a novátorství 

tkví v tom, jak přináší radikálně pokrokový způsob zobrazení a pojetí perspektivy atd. 

Avignonské slečny nejsou z toho hlediska žádnou výjimkou. Jako další příklad je možno 
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uvést obraz Snídaně v trávě od Eduarda Maneta z roku 1862, který podle předních 

uměleckých kritiků také nevyniká estetickými kvalitami. Postavy jsou nepřirozené a 

krajina, do níž jsou zasazeny, je špatně namalována (Kulka, 2004). Mohlo by se zdát, že 

umělecká hodnota převládá nad hodnotou estetickou především v moderním umění, 

které zdůrazňovalo význam inovace obzvláště silně. Tento koncept ovšem nepřichází až 

s modernismem. Jak již Ernst H. Gombrich zmínil ve své knize Umění a iluze z roku 

1985 - už jeden z prvních kunsthistoriků Giorgio Vasari (1511-1574) hodnotil umělce 

Stefana nikoli pro jeho estetické kvality, ale pro jeho kvality umělecké (Kulka, 2004).  

V kontextu dějin umění se estetická hodnota může rozcházet s hodnotou 

uměleckou. Zásadním faktorem pro posuzování uměleckého díla je míra inovace a její 

dopad. Inovace musí otevírat cesty k dalšímu estetickému a uměleckému využití 

(Kulka, 2001). K ocenění umělecké hodnoty není dostatečné mít jen dobrý vkus a 

vnímavost, ale je především podstatné mít povědomí o významu uměleckého díla v 

souvislosti dějin umění. Z toho bezpodmínečně vyplývá, že umělecká hodnota je závislá 

na časovém odstupu a tedy, že její stanovení je částečně dějinným hodnocením. 

Neznamená to však, že zkušený kritik nemůže odhadnout potenciál uměleckého díla. 

Jedná se ale pouze o znalecký odhad, protože pravost tohoto tvrzení se potvrdí, či 

vyvrátí až po delším časovém období. Proto je pro nás dnes jednodušší ocenit umělecké 

dílo jakým jsou výše zmiňované Avignonské slečny. To, že dílo získá svojí uměleckou 

hodnotou na základě inovace není ale jedinou možností.  

Jako další a poněkud odlišný příklad hodnocení uměleckého díla, Kulka zmiňuje 

jiný obraz Pabla Picassa - Guernica z roku 1937. „Guernica se stala významným 

uměleckým dílem díky své výrazové síle, její originalita ovšem nespočívá v tom, co 

předznamenala, ale v tom čeho v ní bylo dosaženo.“ (Kulka, 2004: 115) Sama historie 

umění je dalším požadavkem pro hodnocení uměleckého díla a tedy i uměleckého falza. 

2.3 Kopie uměleckého díla 

Podle slovníku cizích slov je kopie „věrná napodobenina díla“. Mezi kopií a 

falzem je zásadní rozdíl v tom, že kopie se stává falzem pouze v tom případě, že není 

jako kopie označena. Kopie, na rozdíl od padělku, přiznává svůj status a nevzniká za 

účelem podvodu. Zhotovování kopií slouží již po řadu století jako nejefektivnější 

naučná pomůcka pro mladé umělce. Kopie významných uměleckých děl se například 

zhotovují proto, aby nahradily originál in situ. Ale i kopie pořízené ve vší počestnosti se 
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s odstupem času zneužívaly ze zištných důvodů. Umělecké objekty jsou totiž součástí 

prostředí, ve kterém mohou být velmi snadno modifikovány, měněny či opět 

opravovány, přičemž manipulace s nimi se dokonce předpokládá (Arnau, 1973).  

Zajímavým příkladem může být hlava Dionýsa v Britském muzeu, která byla 

vykopána na vinici poblíž Neapole v roce 1771. I když se zprvu myslelo, že se jedná o 

sochu řeckého původu, zjistilo se, že je to pouze kopie Feidiásova hlavy z 5. stol. př. n. 

l., tuto kopii vyhotovil římský sochař ve 2. stol. n. l. Není nutno pochybovat o tom, že 

se jedná o kopii a ne o padělek, jelikož i tato socha má velkou hodnotu (Innes, 2006).    

Jiří Ševčík, kurátor Národní galerie v Praze, při vernisáži výstavy současného 

českého umění Ostrovy odporu v roce 2012 řekl: „Každá kopie je obsažnější než 

originál, protože v sobě obsahuje jak původ tak i „můj“ dodatek.  

2.4  Apropriace uměleckého díla 

Apropriace neboli přivlastnění je akt vypůjčování, zcizování nebo přejímaní děl, 

obrazů, slov a významů od jiných umělců pro uskutečnění vlastních záměrů. Apropriace 

je umělecká strategie, která se stala v 80. letech 20. století legitimním tvůrčím 

přístupem, který zpochybňuje kategorie autorství a originality. 

Kulturní přivlastnění je proces vypůjčování si a změny významu výrobku 

(komodit), kulturních produktů, sloganů, obrazů nebo prvků módy tím, že je umístíme 

do nového kontextu nebo juxtapozice s novými prvky. Přivlastnění je jednou z forem 

opozičně chápané produkce a jejího čtení, kdy ji diváci například znovu editují, 

přepisují nebo mění její význam a využití. Apropriace je úzce spojená s postprodukcí, 

která je tvůrčí činností prováděnou skrze původní objekt. Asi nejznámnějším příkladem 

apropriace je obraz L.H.O.O.Q. (viz příloha č. 1) či ready-mades Marcela Duchampa. 

Duchamp použil reprodukci da Vinciho obrazu Mona Lisa a dokreslil postavě knírek. 

Toto apropriační umělecké dílo podle mnoha názorů referuje k údajné Leonardově 

homosexualitě. Duchamp je původním tvůrcem, i když použil da Vinciho obraz. 

Duchampovým činem je jeho intencionální gesto, pod nímž je podepsán. Je však 

důležité zmínit, že je třeba rozlišovat nezdařený restaurátorský zásah, jehož pozměnění 

díla není úmyslné (Slabikář FFA, 2009). 
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3. PADĚLATELSTVÍ Z POHLEDU HISTORIE 

Padělatelství uměleckých děl je fenoménem, který provází lidstvo od nepaměti. 

První zmínky o padělatelství se objevují již v době starého Egypta a u Etrusků. Dějiny 

padělatelství jsou plné zajímavých příběhů marnivosti, klamu a obdivu. Existence 

padělatelství tkví v lidské povaze. Rozhodujícím motivem je zisk (většinou finanční), 

proto se padělá téměř vše, co je možné zhodnotit. Historie padělatelství a zmapování její 

problematiky je velmi komplikovanou záležitostí. Z tohoto důvodu se zaměřím pouze 

na případy, ve kterých byla identita padělatele prokazatelně odhalena. Předmětem mého 

zájmu v následující kapitole bude výtah z historie padělatelství uměleckých děl v 

západních zemích ve výtvarném umění a sochařství, jelikož výtvarná díla a sochy 

slavných umělců byla, jsou a budou nejvíce falzifikována. Dále se budu věnovat jak 

nejproslulejším případům odhalených falzifikátů, tak nejvýznamnějším osobnostem 

padělatelského řemesla, jako byli Han van Meegeren, Alceo Dosenna, Eric Hebborn, 

Tom Keating, Elmyr de Hory nebo John Myatt a další. 

Historie padělatelství uměleckých děl je existenčně propojena s historií 

sběratelství. Sběratelství samo je založeno na lidském smyslu pro krásu, ale i na touze 

po vlastnictví, na snaze účelně uložit kapitál, na zvýšení prestiže ve společnosti a na 

mnoha dalších motivech, k nimž patří například i marnivost (Arnau, 1973). Bez 

sběratelů - odběratelů - by padělatelství postrádalo svůj smysl. Poptávka v tomto 

případě určuje nabídku.  

Již staří orientální vládci sbírali umělecká díla. Silný smysl pro krásu se vyvinul 

také u Egypťanů a Babylóňanů. V 5. stol. př. n. l. Řekové zavedli ,,umělecké inventáře”, 

které obsahovaly soupisy drahocenných uměleckých předmětů, které byly uloženy v 

chrámech. Vládci nechávali zhotovovat překrásná umělecká díla nejenom na počest 

bohům, ale také na svoji vlastní, takže jejich paláce byly zdobeny malbami a sochami. 

Důkazem, že již v této době sběratelství vzkvétalo, je i Eumenés II., který v roce 180 př. 

n. l. zbudoval proslulý Pergamský oltář a který sbíral starší umělecká díla. Archeláose 

Makedonského dohnala sběratelská vášeň římského prétora Gaia Verra k lupičství - 

uloupil sochu Diovu ze Syrakus, sochu Apollóna z ostrova Chios a vykradl take 

athénské chrámy a jejich umělecké sbírky (Arnau, 1973: 17). Pád helénské a římské říše 

znamenal také velký pád umění.  
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Za Karla Velikého nabývá sbírání starých uměleckých děl na významu. Zvyšují 

se ceny římských uměleckých předmětů a to má za následek vznik nového 

padělatelského trhu.  

V 10. až 12. století sběratelství uměleckých děl upadá. Třebaže středověcí 

umělci přijímali podněty z antického Řecka a Říma, většinou se seznamovali s jejich 

výtvory zprosředkovaně přes byzantskou kulturu. Přímá návaznost tu nebyla a ani být 

nemohla, protože ideály křesťanského středověku se neslučovaly se svobodnou 

pohanskou antikou.  

Až vládci z rodu Valois začali opět sbírat stará umělecká díla. Renesance a její 

osvobození ducha umožnilo návrat k antické kultuře. A objevila se myšlenka tvořit pro 

tvorbu samu. Začal se klást důraz na umělcovu osobnost. Umělec byl do té doby 

řemeslníkem, který tvořil podle neměnného a přesně stanoveného pořádku. Označování 

autorství formou ochranné známky, signatury nebo monogramu, se stalo od 15. století 

povinností. Dílo nesoucí označení autora bylo nesrovnatelně cennější než dílo anonymní 

(Arnau, 1973). 

V 15. a 16. století mnoho uměleckých dílen podporovalo tvorbu přesných kopií, 

ale tyto „padělky“ nebyly vnímány jako dnes. Napodobování stylu renomovaného 

umělce bylo bráno nejen jako projev úcty, ale skrze něj se také mladí umělci učili 

rozvíjet své dovednosti. Neexistovala proto žádná přesná hranice pro rozlišení originálu 

a jeho padělku, zvláště když obojí signoval stejný mistr.  Již dominikánský mnich a 

mystik Johannes Tauler radil na začátku 14. století mladým umělcům ve svých kázáních 

následující: ,,Snaživý malíř, který chce sám pro sebe namalovat pěkný obraz, nechť si 

nejdříve prohlédne jiný dobře namalovaný obraz, přenese všechny jeho body a čáry na 

svou desku a pak zhotoví svůj obraz podle něho tak věrně, jak jen umí.” (Arnau, 1973: 

28) V dnešní době bychom chápali takové dílo jako falzum, ale z pohledu středověkého 

chápání bylo považováno za originál.  

Do 15. století byla umělecká díla vytvářena výlučně na objednávku panovníků, 

šlechty, církevních a státních hodnostářů. V 15. století ale nastal obrat, kdy novou třídu 

mecenášů a sběratelů vytvořili bohatí měšťané zejména z Francie, Itálie, Nizozemí, 

Španělska, Německa a Vlámska. Jedním z nich byl i Cosimo de Medici (1389-1464), 

který založil jednu z největších uměleckých sbírek své doby, mimo jiné obsahující i 

stovky maleb a starých plastik z kamene, slonové kosti, dřeva a kovu. Proslavené byly 



17 
 

 
 

také sbírky velkovévodkyně Markéty, habsburské místodržitelky v Nizozemí (1507-

1530), velkovévody Ferdinanda Tyrolského na zámku v Ambrasu u Innsbrucku a velké 

sbírky Rudolfa II. v Praze. Vévodové Albrecht V. a Vilém V., stejně tak jako bohaté 

rodiny obchodníků Fuggerů, Hainhoferů a Imhoffů, se také pyšnili velkými sbírkami. 

Umělci byli váženými bohatými občany a jejich tvorba je začala proslavovat po 

celé Evropě. Byli jimi například Leonardo da Vinci, Albrecht Dürer, Raffael, 

Michelangelo a jiní. V té době padělatelství začalo přinášet velký zisk. Počet bohatých 

sběratelů, kteří byli ochotni koupit jakýkoliv padělek nebo kopii z mistrovy dílny, která 

se podobala uměleckému dílu slavných umělců, vzrůstal (Innes, 2006: 43).  

Leonardo da Vinci odmítal napodobování a zatracoval každou imitaci (Vasari, 

1976). V Traktátu o malířství (1490) jasně vyjadřuje svůj názor, že ve výtvarném umění 

není kopie, která by se svou hodnotou rovnala originálu. Obdivovat a cenit falzum jako 

umělecké dílo, navzdory da Vinciho názoru, ale odpovídalo duchu renesance.  

Italský humanista Pietro Summonte (1463-1526) vypráví o jednom 

obchodníkovi z Flander, který zapůjčil k prostudování portrét burgundského vévody 

Karla malíři Colantoniovi. Colantonio obraz okopíroval a poté vrátil místo originálu 

padělek. Obchodník rozdíl nerozpoznal a tak se Colantonio z pýchy přiznal. Colantonio 

si tak vydobyl věhlas a slávu. Malíř Terenziano da Urbino (1575-1621), který své 

některé obrazy vydával za stará mistrovská díla, např. Raffaelova, prý dokonce své 

malby zašpiňoval a zasazoval do velice otlučených rámů. 

Jedním z umělců, kteří si ve svém mládí také přivydělávali zhotovováním 

falzifikátů, byl i významný renesanční italský malíř, sochař a architekt Michelangelo 

(1475-1564). Giorgio Vasari se ve své knize Životy nejvýznačnějších malířů, sochařů a 

architektů (1976), zmiňoval o tom, jak Michelangelo kopíroval kresby starých mistrů 

tak dokonale, že je nebylo možné rozeznat od originálů a často si prý originály nechával 

a vracel místo nich své padělky. Asi nejslavnějším Michelangelovým padělkem byla 

socha Spícího Amora (viz příloha č. 2) v životní velikosti, vyhotovená podle antického 

originálu. Michelangelo prodal tuto sochu, skrze obchodníka s vínem jménem 

Baldassare del Milanese, kardinálovi Raffaelovi Riarovi, který ale po nějaké době 

zjistil, že byl napálen a sochu vrátil a peníze si vzal nazpět. Padělek se v 16. století 

objevil ve sbírce rodiny d´Este v Mantově, kde zabíral místo vedle původní antické 

sochy, ale další jeho osud je neznámý (Innes, 2006). 



18 
 

 
 

Dalším příkladem umělce, který vyhotovoval zdařilé padělky, byl významný 

malíř Andrea del Sarto (1486-1530). Andrea del Sarto byl přítelem vévody Ottaviana di 

Medici, který byl současně jeho mecenášem. Ottaviano di Medici vlastnil Raffaelův 

obraz, který zobrazoval podobiznu papeže Lva X. O dílo projevil zájem Federigo II., 

vévoda mantovský, který přes papeže Klementa VII. přikázal Ottavianovi odvézt obraz 

do Mantovy. Ottaviano ovšem obraz nechtěl vydat, tak požádal del Sarta, aby vyhotovil 

jeho kopii, kterou pak místo originálu odeslal do Mantovy. Federigo II. později zjistil 

díky svému příteli Vasarimu, že byl oklamán, ale jelikož falzum bylo tak dokonalé, 

nechal si ho ve svých sbírkách. O pravdivosti tohoto příběhu svědčí fakt, že se obě díla 

dochovala dodnes, Raffaelův obraz se nachází ve Florencii a del Sartův v Neapoli 

(Arnau, 1973).  

Slavný umělec Albrecht Dürer byl zřejmě nejvíce padělaným umělcem své 

doby. Falza jeho uměleckých děl se na trhu v hojné míře objevovala už za jeho života. 

Italský padělatel a rytec Marcantonio vyhotovil podle mistrova cyklu Život Panny 

Marie mnoho dřevorytin, které prodával jako originály. Když se o tom Dürer dozvěděl, 

obrátil se se stížností k benátské signorii, nejvyšší autoritě tohoto městkého státu. 

,,Poněvadž umělcova značka byla uznávána od 15. století jako „ochranná známka“, bylo 

Marcantoniovi zakázáno označovat své dürerovské práce Dürerovým monogramem A. 

D.“ (Arnau, 1973: 84) Ale proti faktu, že Marcantonio mohl dále prodávat své práce bez 

tohoto monogramu, se podle tehdejšího zákona, nedalo nic dělat. Je dost možné, i když 

neprokazatelné, že těmito monogramy dodatečně opatřovali Marcantoniovy padělky až 

obchodníci. Dürerovy padělky se ale každopádně objevovaly na trhu ve stále vyšším 

počtu. Na základě umělcovy stížnosti, vydala v roce 1512 městská rada v Norimberku 

výstrahu všem padělatelům, včetně Hieronymuse Hopfera (cca 1470-1535), který 

vynikal zejména v rytinách. Po smrti Dürera byl trh zaplaven tolika falzifikáty, že se 

musela vdova po umělci obrátit na městskou radu v Norimberku, aby získala alespoň 

podporu odkoupit některé padělané dřevěné štočky (Arnau, 1973).  

Německý malíř Hans Hoffmann (cca 1530-1591/92) je také zajímavou 

historickou ukázkou. Hoffmannovi se připisují zejména díla volně imitující Dürera, ale 

také přesné kopie, které někdy opatřil falešným monogramem A. D. Jedním z 

dochovaných příkladů Hoffmannova umu je Podobizna Jakoba Muffela (Norimberk, 

Germanisches Nationalmuseum), která přesně kopíruje portrét od Albrechta Dürera z 

roku 1526, který se dnes nachází Gemäldegalerie v Berlíně. Obraz Ecce Homo (viz 
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příloha č. 3), který je zdařilým falzem, se dostal do galerie hraběte Nostice v Praze. 

Hoffmann pracoval před příchodem na pražský dvůr Rudolfa II. v Norimberku, kde 

jeho častými zákazníky byli Hans Hieronymus a Willibald Imhoff, pocházející ze 

známých sběratelských rodin. Monogram A. D. se stal symbolem nejvyšší kvality. 

Imhoffové reagovali na nedostatek Dürererových pravých děl okamžitým zásobováním 

trhu jeho falzy. V dnešní době jsou tyto Hoffmannovy práce snadno rozlišitelné od 

Dürerových originálů, ale ve své době se jich zřejmě mnoho velmi snadno dostalo na 

umělecký trh (Kotková, 2009). Kolem poloviny 17. století měl ve své sbírce kolem 

sedmdesáti dürerovských padělků, rakouský velkovévoda Leopold Vilém.  

V Nizozemí se v 17. století rozmohlo sběratelství zejména v řadách bohatých 

měšťanů a kupců jako např. Marten Kretzer nebo Hermann Becker, kteří začali zakládat 

galerie. Významní umělci té doby jako Rembrandt nebo Rubens měli také velkolepé 

kolekce. Jak píše Frank Arnau: 

,,Sběratelská vášeň ovládla všechny vrstvy společnosti, ceny uměleckých děl 

prudce stoupaly a zároveň rozvíjeli úspěšně své umění padělatelé všech kategorií.[…] 

Umělecké dílo, které kdysi vznikalo převážně na objednávku, stalo se nyní zbožím. […] 

Protože nejhledanějšího zboží bylo málo, šplhaly ceny stale výše.” (Arnau, 1973: 19)  

V Německu a Rakousku 18. století, se začaly nákupy uměleckých předmětů 

stávat trendem mezi příslušníky vysoké šlechty jako byli Lichtensteinové, 

Schwarzenbergové, Schönbornové a další. Jejich sídla byla doslova muzei. I Fridrich 

Veliký začal budovat velkou uměleckou sbírku. Obchodníků s uměleckými díly 

přibývalo. V té době také prosperoval obchod s padělky. J. A. Weigel zahájil v Lipsku 

aukční činnost v roce 1755 a prvním velkým aukčním domem sloužícím výlučně 

dražbám uměleckých předmětů se stalo Christie´s, založené v roce 1766 Jamesnem 

Chriestiem v londýnské čtvrti Pall Mall. V roce 1770 založil Artaria svůj Dům umění ve 

Vídni.  

Na začátku 19. století nastala éra muzeí a galerií. Renomované privátní sbírky se 

staly muzejními, nebo se z časti do muzeí stěhovaly. Jen v Rakousku bylo na padesát 

obrazových galerií (Arnau, 1973: 20). V roce 1803 vzniklo v Paříži Napoleonovo 

muzeum (Louvre) a v roce 1830 byla otevřena Národní galerie v Londýně. Následovalo 

otevření madridského Prada, berlínské Staatliche Museum a Alte Pinakothek 

v Mnichově. V roce 1870 bylo založeno, jako první muzeum ve Spojených státech 
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amerických, Metropolitní muzeum umění v New Yorku a následovaly desítky dalších 

muzeí po celých Státech.  

 Londýn a Paříž se díky síle měn staly centry obchodu s uměním. 

V nadcházejících desetiletích docházelo k prudkému kolísání cen uměleckých děl 

starých mistrů vlivem fluktuace sběratelských trendů. Umělecký trh byl napříč historií 

ovlivňován módou. Zpočátku tohoto století se nejvíce sbíralo umění starověkého 

Egypta, Řecka a Říma. To mělo za následek, že některá klasická umělecká díla putovala 

do depozitářů státních a městských muzeí. Milovníci umění jako Pierpont Morgan, 

Anrew Mellon, Peggy Guggenheim a mnoho dalších, ale nadále rozšiřovali své sbírky 

dle současných trendů. Padělatelé v průběhu dějin tyto trendy následovali a 

přizpůsobovali svoji práci současné poptávce. Navíc když začala muzea zveřejňovat 

obrázky děl, jež vlastnila, usnadnilo to padělatelům tvorbu.  Innes období 19. století 

označuje jako „zlatý věk padělání umění“ (Innes, 2006: 48).  

Jedním z proslulých padělatelů té doby byl italský sochař Giovanni Bastianini    

(1830-1868). Bastianiniho bysta dominikánského reformátora z 15. století Girolama 

Savonaroly, byla kunsthistoriky považována za mistrovské dílo z 15. století, avšak jeho 

nejznámnějším padělkem byla terakotová bysta zobrazující renesančního básníka a 

filozofa Girolama Benevieniho (viz příloha č. 4), kterou zakoupilo Muzeum Louvre 

v roce 1866. Hrabě Nieuwerkerke, který byl v té době ředitelem a rozhodl o koupi, byl 

poté vystaven ostré kritice, protože dílo ihned vyvolalo velkou rozepři. Přední experti 

z celé Evropy dílo opakovaně přezkoumávali a nemohli se shodnout, zda se jedná o 

padělek či originál. Jejich závěry často zahrnovaly označení „podezřelý“. Bastianini, jak 

se později prokázalo, však padělky vyhotovoval jako poctu renesančnímu umění a 

neměl tušení, že je jeho obchodník prodává jako originály. O tomto velkém případu se 

tak dozvěděl až z novin. Když dal hrabě Nieuwerkerke v zoufalé situaci, kdy bojoval o 

svou pověst, do novin inzerát, že zaplatí komukoliv, kdo dokáže zhotovit dokonalou 

kopii bysty Benevieniho, Bastianini na to ihned reagoval. Napsal dopis, který byl 

publikován v italském časopise La Nazione v roce 1868. Dopis zněl takto: 

 „Vážený pane generální řediteli,   

Navrhuji Vám, že Vámi požadovaný přiměřený protějšek k bystě Girolama 

Benivieniho zhotovím v co nejkratší době, pokud mi zaručíte, že komise, které svoji 

práci předložím k posouzení, nebude sestavena pouze z Francouzů. Jelikož nejsem 
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zvyklý dostávat peníze zadarmo a jelikož se mi částka 15 tisíc franků zdá příliš štědrým 

oceněním mých schopností, sděluji Vám, že jsem ochoten zhotovit požadované dílo za 

3 tisíce franků. […] Váš Giovanni Bastianini, vlastní rukou, Florencie, 15. února 1868.“ 

(Ráž, 1992: 47) 

Není známo, zda Niewekerke odpověděl, ale tento dopis způsobil skandál a ředitele 

Louvru tak zdiskreditoval, že byla bysta finálně označena jako falzum. 

3.1  Nejvýznamnější padělatelé 20. století 

Ve 20. století se objevuje mnoho zajímavých padělatelů, kterým se dařilo 

dlouhou dobu oklamávat celý umělecký svět. V následujících podkapitolách se budu 

věnovat jednotlivým nejvýznamnějším padělatelům, kteří dle mého názoru ovlivnili trh 

s falzy nejvíce. Bude to Alceo Dossena, Han van Meegeren, Eric Hebborn a Wolfgang 

Beltracchi.  

Mezi nejvýznamnější padělatele zajisté patří i John Myatt (*1945), který padělal 

např. Chagalla, Le Corbusiera, Jeana Dubuffeta, Alberta Giacomettiho, Matisse a 

mnoho dalších a podařilo se mu prodat na stovky děl prostřednictvím aukčních domů 

Christie´s, Sotheby´s a Phillips de Pury. 

Orson Welles natočil v roce 1973 dokumentární esej s názvem F for Fake o 

padělateli maďarského původu Elmyrovi de Horym (1906-1976). Elmyr de Hory byl 

jedním z nejlepších padělatelů 20. století. Jeho falza se dostala do předních světových 

soukromých i státních sbírek. De Hory padělal obrazy zejména Matisse, Renoira, 

Picassa, Modiglianiho, ale i mnoha dalších. 

Za zmínku jistě stojí i britský padělatel Tom Keating (1917-1984), který se 

v roce 1970 u soudu přiznal, že vyhotovil na 2000 padělků nejméně sta významných 

autorů.  

3.1.1 Alceo Dossena 

Na začátku 20. století se na světových trzích s uměním začaly vynořovat 

mistrovská umělecká díla nesmírné hodnoty. Původ těchto děl byl komplikovaný. Díla 

často pocházela z neznámých zdrojů. První světová válka způsobovala inflaci, která 

nahrávala obchodníkům s uměním. Bohatí lidé začali svoje peníze ve velkém investovat 

do mistrovských děl slavných umělců. Kolem roku 1918 se v Paříži začala objevovat 
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sochařská díla vysoké umělecké hodnoty z nejrůznějších historických období. Tato 

mistrovská díla byla historikům umění naprosto neznámá, a tak se začalo mluvit o 

objevení utajované sbírky. Světová muzea skupovala tato díla do svých sbírek. Arnau o 

tom píše: „Reliéfy Madona se svatým Antonínem, Madona s Ježíškem, četné portrétní 

bysty, Zvěstování Panny Marie ze dřeva a mariánská mramorová kašna, otevřely 

znalcům umění nové pohledy na tvorbu dávných umělců. Ceny těchto děl vystoupily 

během jednoho desetiletí skoro ve všech případech na šesticiferné číslo.“ (Arnau, 1973: 

148) Tvůrcem těchto uměleckých mistrovských děl, údajně z období antického Řecka a 

Říma, gotiky a renesance, byl chudý italský kameník jménem Alceo Dossena (1878-

1937).   

Alceo Dossena se narodil v roce 1878 v italské Cremoně.  Ve svém rodném 

městě se naučil malířství a sochařství na odborné škole a poté se vyučil na uměleckého 

restaurátora v Cremoně a Miláně, kde nepochybně získal důležitou praxi v tradičních 

řemeslech, stejně jako důkladné znalosti o tom, jak se dá uměle zvýšit stáří materálů. 

Neméně důležité je, že byl ve fyzickém kontaktu s díly mistrů jako byli Pisano do Mino 

da Fiesole nebo Simone Martini (Dossena později vytvořil díla, která se připisovala 

těmto umělcům). Dossena se zpočátku živil jako voják a příležitostný kameník. Když se 

někdy v roce 1916 setkal se zlatníkem Alfredem Fasolim navždy mu to změnilo život. 

Dossena nabídl Fasolimu reliéf Bohorodičky, který zhotovil na vojně, protože 

potřeboval peníze. Fasoli ihned poznal potenciál, který se v mladém kameníkovi skrýval 

a nabídl Dossenovi, že mu bude dohazovat zakázky. Dossena tuto nabídku přijal, odešel 

z vojenské služby a začal se živit jako umělecký řemeslník.  

Dossena zhotovoval podle zakázek od Fasoliho sochy podle všech možných 

období a Fasoli je obratem prodával. Dossena ovšem dostával jako honorář pouze 

nepatrný zlomek ze skutečných prodejních cen. Fasoli obstarával falešná potvrzení o 

pravosti, aniž by to Dossena tušil.  Když se Dossena doslechl o tom, za jakou cenu se 

jeho díla prodávají, rozhodl se po poradě s právníkem, že odhalí pravdu. Dossena nikdy 

neprodal žádnou ze svých soch jako starožitnost a peníze, které mu byly vyplaceny, 

nepřesahovaly obnosy, které bylo běžné vydělat za dobrou současnou práci. Dossena 

dodával jen na objednávku, nechtěl nikdy nikoho oklamat a ani se na obelhávání 

nepodílel. Když vydal prohlášení, ve kterém vyjevil pravdu o původech svých děl, 

vyvolalo to velký rozruch v celém uměleckém světě.  
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Jedním z napálených obchodníků, kterým Dossenova díla prošla mezi rukama, 

byl i věhlasný obchodník s uměním Jakob Hirsch. Jelikož se jednalo o jeho pověst, trval 

na tom, že není možné, aby byl podřadný neznámý kameník schopen zhotovit tak 

dokonalá díla tolika rozličných uměleckých stylů. Dossenův případ pohnul celým 

světem umění také proto, že do té doby se nikdo nesetkal s padělatelem, který by byl 

schopen vytvářet zcela nová díla, jejichž styl a umělecká příslušnost k určitým okruhům 

dělilo půldruhého tisíce let. Dossena byl tedy skutečně velkým „umělcem“. Nebyl totiž 

v pravém slova smyslu kopistou, padělatelem ani napodobitelem (Arnau, 1973: 153). 

To, jak dokázal přesvědčivě tvůrčím způsobem promítnout dávnou minulost do 

současnosti, nemělo obdoby.  

Jeho díla byla do vypuknutí skandálu v mnoha světových sbírkách 

nejvýznamnějších muzeí. Například jeho Athena nebo Madona s Ježíškem, které byly 

přisuzovány Giovannimu Pisanovi (1250-1320), zakoupilo Clevelandské muzeum 

umění. „Etruská“ Diana rozpadlá na 21 fragmentů byla prodána City Art Muzeum v St. 

Louis. Zvěstování přisuzované Simone Martinimu (1284-1344) vlastnila Frick Gallery 

v New Yorku. Náhrobek přisuzovaný Minu de Fiesolemu (1429-1484) byl prodán 

Bostonskému muzeu výtvarných umění společně s padělanou stvrzenkou, údajně od 

Fiesoliho (Innes, 2006). Dossena později vystavoval svá díla pod vlastním jménem 

v Neapoli a v Berlíně, ale jak napsal jeden berlínský kritik: „Padělatel skončil, ale 

umělec se neobjevil.“ V roce 1937 Dossena zemřel v dobročinné nemocnici.  

Případ Dossena byl prvním z velkých padělatelských skandálů 20. století, který 

zachvátil novodobá média. O Dossenově díle bylo napsáno mnoho knih a po jeho smrti 

o něm dokonce natočil dokument Dr. Hans Cürlis, vedoucí Ústavu pro kulturní výzkum 

v Berlíně.   

3.1.2  Han van Meegeren 

Za nekoruvaného krále všech padělatelů lze označit nizozemského padělatele 

Han van Meegerena (1889-1947). Kdyby kvůli obvinění z kolaborace s nacisty nestanul 

v Nizozemí před soudem, zřejmě bychom se jeho dílům, jako mistrovským Vermeerům 

či Halsům, obdivovali v předních světových muzeích dodnes. Nejznámnější jsou jeho 

falza vyhotovena ve stylu Jana Vermeera van Delfta, ale Meegeren padělal také díla 

Franse Halse či Gerarda Ter Borcha. Meegeren však nekopíroval náměty, ale vždy 

vyhotovoval nová díla stylově odpovídající starým holandským mistrům.   
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Po skončení Druhé světové války vznikly speciální komise, pátrající po nacisty 

ukradených uměleckých dílech. Tato komise našla ve sbírce Hermanna Göringa mimo 

jiné i obraz Kristus a cizoložnice (viz příloha č. 5), který byl „nepochybně“ 

mistrovským dílem barokního malíře Jana Vermeera van Delfta. Ihned se začalo 

intenzivně pátrat, jak se tento dosud neznámý Vermeer dostal do Göringovy sbírky. 

Vermeerova díla byla chráněna státní památkovou péčí, takže jejich vývoz do zahraničí 

byl protizákonný a navíc, ten kdo dodal dílo nepříteli, byl zločincem-kolaborantem 

(Ráž, 1992). Po přezkoumávání všech Göringových dokumentů se přišlo na jméno 

německého bankéře Aloise Miedla - podílníka amsterdamské firmy Goudstikker, který 

však zřejmě uprchl a nikdy se ho nepodařilo vypátrat. Podařilo se ovšem zabavit 

obchodní knihy této společnosti, a tak získat důležité důkazy o prodeji „Vermeerova“ 

díla Göringovi. Finančním prostředníkem tohoto obchodu byl Reinstra van Strijvesande. 

Ten poté vypovídal, že dílo Kristus a cizoložnice zakoupil od malíře a obchodníka 

s uměním Hana van Meegerena. Meegeren byl vyslýchán a posléze zatčen. Meegeren 

tvrdil, že o tom, že se dostal obraz do Göringovy sbírky, se dozvěděl, až když byl obraz 

prodán. Jeho výpověď byla ovšem poněkud nepřesvědčivá. Meegeren konstatoval, že 

k dílu se dostal v Itálii skrze galerii jedné patricijské rodiny, která mu dílo prodala pod 

podmínkou mlčenlivosti, a proto nemůže prozradit žádná jména. Dne 30. května 1945 

mu vyšetřující soudce oznámil, že je důvodně podezřelý z kolaborace s nepřítelem a 

bude souzen. To znamenalo, že pokud by se prokázala jeho vina, čekal by ho těžký 

trest. Meegeren tedy dospěl k názoru, že pokud by přiznal, že dílo padělal, mohl by 

dosáhnout mnohem nižšího trestu.  

Když se u soudu přiznal, že zhotovil 14 „klasických děl holandkých mistrů“ a 

mezi nimi i obraz Kristus a Cizoložnice, nikdo mu nevěřil. Nakonec však dodal 

k protokolu tolik ověřitelných detailů, že soud již nemohl pochybovat o jeho přiznání. 

Jedinou možností jak prokázat, že Meegeren není lhář bylo, že by namaloval obdobný 

obraz ve vězení, za přítomnosti znalců. Meegeren souhlasil, což způsobilo velkou 

senzaci ve světových periodicích. Proslulí znalci umění a obchodníci s uměleckými 

díly, stejně jako rozhodující autority holandských muzeí, byli šokováni. Znamenalo to 

totiž fatální selhání stylových analýz a mylná vyhodnocení výsledků exaktních 

technologických průzkumů, která by je zkompromitovala.  

Jako důkaz Meegeren ve své cele namaloval obraz vermeerovského 

Dvanáctiletého Ježíše v chrámu. Soudní proces trval až do roku 1947, kdy byl 



25 
 

 
 

v listopadu Meegeren odsouzen za padělatelství na jeden rok vězení. Všeobecně se ale 

očekávalo, že mu holandská královna udělí milost, jelikož veřejné mínění stálo na jeho 

straně. Meegeren se však svobody nedočkal a v prosinci téhož roku zemřel ve vězení na 

srdeční selhání (Arnau, 1973). 

Han van Meegeren, vlastním jménem Henricus Antonius van Meegeren, se 

narodil v roce 1889 v holandském městě Deventer v rodině středoškolského učitele. 

Jeho dětství bylo ovlivněno přísnou katolickou výchovou. Meegeren nejdříve studoval 

architekturu na Technickém institutu v Delftu, studia ale nedokončil a přešel na 

uměleckou akademii v Haagu, kde později působil jako zastupující asistent. V průběhu 

první světové války vystavoval coby malíř. Jeho obrazy zátiší a interiérů ve stylu 

starých mistrů, kritika zprvu přijímala celkem vlídně. Meegeren se také osvědčil jako 

portrétista. I když si na tehdejší poměry vydělával celkem slušně, nestačilo to na jeho 

nákladný společenský život. A ve chvíli, kdy potřeboval peníze a uznání nejvíce, se 

k němu kritici obrátili zády. V té době se setkal s malířem a příležitostným padělatelem 

Theem Wijngaardenem a pod jeho dohledem namaloval svůj první známý padělek 

Franse Halse, obraz Smějícího se kavalíra. Tento padělek se objevil na holandském 

uměleckém trhu v roce 1923 a byl označen, renomovaným znalcem holandského 

malířství 17. století Hofstede de Grootem, za pravý. Avšak když nechal aukční dům 

Müller and Co. vyhotovit exaktní rozbor pravosti, vyšlo najevo, že se jedná o padělek 

(Vlnas, 2009). Další Meegerenův padělek Franse Halse, byl obraz Veselý kuřák, který 

koupilo muzeum v Groningenu a teprve v roce 1946 průzkumy prokázaly, že se jedná o 

falzum.  

Meegeren se ale nejvíce zaměřil na mistrovská díla Vermeerova a ne náhodně.  

Zájem o Vermeerovu tvorbu vyvolalo teprve pozdní docenění impresionismu, a tak bylo 

studium tvorby tohoto mistra teprve v počátcích. Mnoho historiků upozorňovalo na to, 

jak málo se dochovalo Vermeerových děl, a tak se předpokládalo (nebo doufalo), že by 

se jeho díla mohla v průběhu času objevit. To způsobilo, že se díla tohoto autora začala 

cenit vysokými částkami.   

Meegeren proto věnoval veškeré svoje úsilí studiu starých mistrů a v roce 1932 

se se svojí druhou ženou odstěhoval do Francie do domu na pobřeží v Roquebrune, kde 

měl ty nejlepší podmínky pro uskutečňování svých záměrů. S pomocí literatury se začal 

připravovat na „nejlepší falzum všech dob“. Strávil měsíce přípravou, než zahájil práci 
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na obraze dle Vermeera Učedníci v Emauzích (viz příloha č. 6), který byl i po 

Meegerenově přiznání obhajován kritiky jako „mistrovské dílo Vermeerovo“. Meegeren 

se po mnoho měsíců věnoval pokusům s barvami podle původních receptů a jejich 

reakcím na teplo. V obchodě se starožitnostmi v Amsterdamu sehnal nevýznamný obraz 

Lazarovo zmrtvýchvstání, který ale pocházel ze 17. století a který mu posloužil jako 

podklad pro jeho Učedníky v Emauzích. Po dokončení tohoto falza, jej nechal ohodnotit 

významným znalcem Abrahamem Brediusem, který obraz prostudoval a prohlásil za 

pravé Vermeerovo dílo. Následovaly ještě vědecké zkoušky pravosti, které potvrdily 

toto tvrzení. Bredius hned poté vydal článek v časopisu The Burlington Magazine: 

„Tato vynikající práce Vermeera, velkého Vermeera z Delftu, vyšla díky Bohu na světlo 

poté, co byla mnoho let v temnotách, a to v témž panenském stavu, v jakém opustila 

ateliér. […] Kompozice, výraz, barevnost, to vše zde spojilo své síly k vytvoření 

jednoty nejvyššího umění s nejvyšší krásou.“ (Vlnas, 2009) Dílo Učedníci v Emauzích 

se rázem stalo proslulým. Rembrandtova společnost jej zakoupila za astronomickou 

částku a věnovala Boymans muzeu v Amsterdamu. Dílo se tak stalo ozdobou slavnostní 

výstavy k výročí vlády královny Vilemíny.  

Meegeren se po tomto úspěchu cíleně zaměřil na Pietera de Hoogha, protože 

věděl, že nová díla tohoto malíře nezpůsobí rozruch. V jeho stylu namaloval dva 

obrazy: Pijáckou společnost a Hráče karet, které prodal do významných soukromých 

sbírek. Poté, co propukla Druhá světová válka vrátil se do Holandska a začal znovu 

padělat Vermeera. Namaloval obrazy Večeře Páně, Izák žehná Jakubovi, Kristus a 

cizoložnice a Umývání nohou, které se prodaly sběratelům jako byl Beuningen, van der 

Vorm, obraz Kristus a cizoložnice Göringovi a jeden státu Holandsko. 

3.1.3 Eric Hebborn 

Eric Hebborn (1934-1996) se také řadí mezi padělatele světového formátu. 

Kdyby v roce 1980 nepodal prohlášení, ve kterém se doznal z padělání tisíců 

uměleckých děl, je možné, že bychom se o něm nikdy nedozvěděli. Za svůj život stihl 

Hebborn vytvořit na tisíce falzifikátů nejen obrazů a kreseb ve stylu starých mistrů jako 

byli Van Dyck, Castiglione, Rubens, Breughel, Mantegna, Boucher, Poussin, Ghisi, 

Tiepolo a Piranesi, ale také ve stylu Corota, Boldiniho a dokonce i Hockneyho. Padělal 

také sochy ve stylu Augusta Johnsna. Mnoho z jeho falz se dostalo, také 

prostřednictvím aukčních domů jako Christie´s nebo Sotheby´s, do významných 
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světových muzejních sbírek jako např. do Britského muzea, Národní galerie ve 

Washingtonu, Národního Dánského Muzea či Pierpont knihovny v New Yorku. V roce 

1991 vydal autobiografii s názvem Přitahován problémy a v tom samém roce o něm byl 

natočen dokument v produkci BBC. Hebborn v dokumentu říká: „Padělky nejsou 

bezpodmínečně špatnými uměleckými díly. Jsou jednoduše něco, co bude definováno 

časem. Někdy jsou důstojnými imitacemi, ze kterých by se měl pozorovatel těšit proto 

co jsou, raději než se tázat po tom, co nejsou. […] Pevně věřím, že to, že jsem se 

přiznal, bylo pro znalce a kritiky umění velkou lekcí, ze které se poučili.“ (Eric Hebborn 

v dokumentu Eric Hebborn – The Master Forger, 1991) Krátce po jeho smrti vyšla v 

roce 1997 jeho kniha Příručka padělatele umění.  

Hebborn se narodil v Londýně, kde také studoval na Royal Academy Schools. 

Jako student si přivydělával u restaurátora obrazů, kde si osvojil restaurátorské 

techniky. Jeho umělecká kariéra se však nevyvíjela podle představ, a tak se rozhodl, že 

se bude živit paděláním uměleckých děl. Celý život, podle svých slov v dokumentu 

v roce 1991: „zasvětil studiu techniky a stylu velkých mistrů“. Hebborn byl členem gay 

komunity, ve které se seznámil se sirem Anthony Bluntem, znalcem umění a ředitelem 

Courtaldova institutu v Londýně. Blunt, jak se později ukázalo, Hebbornovi vystavoval 

potvrzení pravosti k jeho padělkům. V roce 1970 se odstěhoval do Říma, kde byl o 21 

let později zavražděn, patrně homosexuálním prostitutem (Innes, 2006).   

3.1.4 Wolfgang Beltracchi 

Němec Wolfgang Beltracchi  (*1951) je jedním z největších padělatelů 

současnosti. Jeho odhalení způsobila velký skandál v celém uměleckém světě. 

Beltracchi přiznal, že za svůj život padělal na stovky obrazů a kreseb nejméně 100 

autorů. Podle jeho slov: „Není žádný umělec, s výjimkou Belliniho, kterého by nebyl 

schopný dokonale napodobit.“  Beltracchi vytvářel díla ve stylu Raoula Duffyho, Maxe 

Ernsta, Georges Braque, Fernanda Leger, Jacksona Pollocka, Campendonka (viz příloha 

č. 7) a mnoho dalších významných umělců  20. století, zejména surrealistů a 

expresionistů. Jeho díla se nejen dostala do největších světových muzeí jako je 

Metropolitní muzeum v New Yorku nebo Ermitage v Lausanne, ale i na obálky 

největších aukčních domů jako je Christie´s a Sotheby´s. Dokonce prý byla některá jeho 

díla publikována v monografiích různých umělců (Koldehoff, Timm, 2012). Betracchi 
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si za svůj život vydělal paděláním uměleckých děl na milióny dolarů, a to z něho dělá 

nejlépe vydělávajícího padělatele všech dob. 

Beltracchi se narodil v německém městě Höxter jako Wolfgang Fischer. Po 

svém otci, který byl zdatný umělecký restaurátor, nepochybně zdědil velký talent. Už 

jako čtrnáctiletý namaloval za jediný den Picassův obraz Matka a dítě. V 17 letech šel 

studovat na uměleckou školu v Aachenu a po studiích začal hodně cestovat. Nějakou 

dobu žil na Mallorce nebo ve Francii. V roce 1992 potkal Helene Beltracchi, se kterou 

se o rok později oženil a jejíž příjmení si osvojil. Beltracchi začal padělat obrazy již 

jako mladý, ale teprve díky své ženě rozjel obchody ve velkém. Helene totiž jeho díla 

prodávala jako díla z pozůstatku sbírky svého dědečka – Werner Jägera, který sbírku 

údajně za Druhé světové války ukryl před nacisty. Tento příběh manželé podpořili tím, 

že vytvořili falešné dokumenty a fotografie, na kterých je zobrazena „babička Heleny“ 

s uměleckými díly v pozadí.  

V roce 2010 byli oba manželé ve Freiburgu zatčeni policií a obžalováni z 

padělatelství a obchodu s padělky. Beltracchi se doznal k padělání a prodeji 14 falz ve 

stylu Campendonka, Deraina, van Dongena, Max Ernsta, Légera a Maxe Pechsteina. 

V roce 2011 byl Beltracchi odsouzen na 6 let do vězení a jeho žena na 5 let. Oba 

manželé mají však povoleno přes den pracovat ve fotostudiu svého přítele (Koldehoff, 

Timm, 2012). 

V roce 2012 vyšel v Německu článek v periodiku Der Spiegel s tím, že firma 

Transeco, která v roce 2006 zakoupila skrze aukční dům Lempertz, padělek obrazu 

Campendonka, podala žalobu na Beltracchiho a aukční dům Lempertz. V témže roce 

bylo rozhodnuto, že Beltracchi musí zaplatit Transecu 2 milióny Eur a aukční dům 

Lempertz 800 tisíc. Téhož roku vydali novináři Stefan Koldehoff  a Tobias Timm knihu 

o Beltracchiho případu, Falsche Bilder Echtes Geld, za kterou byli oceněni Annette 

Giacometti Prize. 

Beltracchiho padělky zkompromitovaly mnoho znalců umění, kteří vystavovali 

mylné certifikáty pravosti. To mělo za následek, že sběratelé podnikli právní kroky a 

zažalovali mnoho znalců a obchodníků, kteří jim Beltracchiho díla prodali. Jako příklad 

z minulého roku je možné zmínit, že na ředitele Kunstmusea Ahlen, Burkhard Leisman, 

byla podána žaloba ze spoluúčasti na podvodném prodeji padělku Fernanda Légera - 

Nature Morte. 
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3. 2  Nevyjasněné případy – Ruská avantgarda 

Z hlediska falz je zajímavý dodnes nevyjasněný problém v oblasti ruské 

avantgardy první poloviny 20. století. Význační autoři tohoto revolučního období 

ruského umění, byli „objeveni“ v 60. letech západní vědou o umění a muzei.  Jde o tak 

významné malíře a sochaře jako je Kazimir Malevič, Natalia Gončarova, Ivan Čašnik, 

Vladimir Tatlin nebo El Lissitzky. Po tomto umění vznikla velká poptávka, kterou bylo 

jen těžko možné uspokojit. Uzavřenost Sověstkého svazu a jeho soukromých sbírek, 

nahrávala velké netransparentnosti pokud šlo o určení provenience a pravosti. Na trhu 

se objevila díla, která byla ze Sovětského svazu údajně propašována turisty nebo 

diplomaty. Ověření jejich pravosti však nebylo možné. I když dnes je situace již zcela 

jiná, stále se zahraniční sbírky s tímto problémem potýkají a je velmi pravděpodobné, že 

ve velkých muzeích jsou dnes vystavována falza. 

Tento problém přetrvává dodnes a přestože jsou ruské archivy vstřícnější, stále 

je situace nedořešena a v Rusku i ve světě se periodicky odhalují aféry s falšovanými 

díly. Vzestup domácího ruského trhu tuto situaci ještě umocňuje a problémy falz se 

rozšířily i na ruské umění 19. století. Za obrazy Ivana Šiskina nebo Iwana 

Ajwazowského se dnes platí astronomické miliónové částky, a to je samozřejmě živná 

půda pro padělatele.  

3.3  Fenomén žáka a okruhu umělce 

Jak nezřetelné jsou hranice mezi originálem a padělkem je nejvíce evidentní na 

problémech kolem dílen význačných mistrů. Vyučování v dílnách bylo založelo na 

principu spolupráce. V těchto dílnách se učilo a tvořilo zde mnoho žáků, jejichž mistr 

byl zároveň i jejich spoluautorem.  Učitel často určoval kompozici, opravoval vznikající 

dílo a zdokonaloval hotové. Autentičnost uměleckého díla může být v takovém případě 

problematická. V minulosti vznikla některá významná umělecká díla právě spoluprácí 

mistra a jeho žáků, takže nepodávají svědectví o tvůrčí individualitě mistra, ale spíše o 

jednotě dílny (Arnau, 1973). 

Z pohledu historie umění a kritiky se dá říci, že jsou taková díla mnohem 

zajímavější než ta, která se připisují jen jednomu umělci, protože toto „spoluautorství“ 

spadá do značně odlišných dobových etap. To je také přiznivé pro padělatele.  
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Z úzkého okruhu největších mistrů je zajímavý příklad obrazu Slavnost bohů 

(1514) od Giovanniho Belliniho, který byl po jeho smrti v roce 1529 přepracován jeho 

žákem Tizianem. Teprve v 50. letech 20. století se zjistilo, že Tizian obraz kompozičně 

i obsahově v podstatě úplně změnil. Dílo tedy obsahuje dva originály Belliniho a 

Tiziana, aniž by snižovalo svojí hodnotu, ba naopak.  

 Rubensova dílna je výstižným příkladem toho, jak se stírají hranice mezi 

vlastním malířovým dílem, na kterém se Rubens podílel a díly jeho žáků. „Podle 

Burckhardta je možné třídit Rubensovy obrazy do šesti skupin: 1) obrazy, které 

namaloval vlastní rukou; 2) díla, která předkreslil svým žákům, měl pod dohledem a 

pak ještě přepracovával; 3) díla, u nichž došlo k dělbě práce podle oborů; 4) ateliérové 

práce, na nichž je Rubensův podíl velmi malý a jež malovali jeho žáci v jeho duchu; 5) 

školní kopie bez umělcovy vlastní účasti; 6) kopie, provedené malíři jiných škol a 

mnohdy na objednávku.“ (Arnau, 1973: 52) Spojení polooriginálů, častečných 

originálů, mistrovských soudobých kopií a soudobých, stylově odpovídajících 

napodobenin, je neuvěřitelně složité a také to poskytuje falzifikátorům různé možnosti. 

V současnosti studia některých významných umělců fungují obdobným 

způsobem jako dílny v dobách předešlých. Velká studia s mnoha spolupracovníky mají 

např. Damian Hirst, Jeff Koons, Anish Kapoor a další. Zajímavým příkladem je Factory 

Andyho Warhola.  

3.3.1 Factory Andyho Warhola 

Z hlediska této problematiky je zajímavé zmínit se také o dílu Andy Warhola. 

To, že dnes existuje Andy Warhol Autentification Board v New Yorku, který je 

pracovně přetížený, již samo dokládá, že i dílo tohoto zakladatele pop-artu, nebylo 

ochráněno před falzy. Celý problém je však specifický v tom, že Warholova metoda 

opakování stejného motivu v různých barevných variacích, přičemž tento motiv nebyl 

vynalezen jím samotným, ale převzaný z denního tisku médií nebo reklamy, 

rozmnožování a nebo falšování jeho díla přímo usnadňovala. Jsou známe Warholovy 

citáty, ve kterých vyjadřuje uspokojení nad tím, že jeho díla někdo falšuje, protože to 

pro něj bylo potvrzení toho, že vytváří skutečné hodnoty.  

Warhol, kromě raného období do začatku 60. let, nepracoval nikdy sám, ale měl 

řadu spolupracovníků, kteří s ním sdíleli nejen práci, ale i volný čas a zábavu. To bylo 
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podstatou kreativní atmosféry v jeho známé Factory. Litografická síta byla přístupná 

komukoli a kontrola téměř žádná. Tak vzniklo mnoho „Warholových“ děl, z nichž 

některá on sám později signoval. Je samozřejmě velkou otázkou, do jaké míry je možno 

považovat tisk z originálního síta, který však nebyl autorizován, za originální dílo nebo 

falzum. Zcela absurdní situace nastala, když Warhol dovolil jednomu členu Factory, 

Sandy B. Morningovi, aby z jeho originálních sít nejslavnějšího motivu Marilyn nebo 

Flowers, vytisknul nelimitovaný počet vlastních kopií. Motiv, rozměr a barvy jsou 

stejné, jediný viditelný rozdíl je v použitém papíru a v tom, že jsou díla označena jako 

print Sunday B. Morning. Warholovo povolení těchto tisků však dostálo svému cíli. 

Dnes se listy Marilyn od Sunday B. Morninga prodávají v řádově stovkách dolarů, 

zatímco stejný motiv číslovaný a signovaný Warholem v řádech statisíců dolarů. 
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4. TYPOLOGIE PADĚLATELŮ Z POHLEDU PSYCHOLOGIE 

Z výše uvedených konkrétních příkladů padělatelů se zdá, že by bylo možno 

vytvořit nějaký obecný psychologický profil padělatele. Nejjednodušší kategorií by 

zřejmě mohla být motivace i jejich práce. Již jsem zmínila, že padělatelům jde 

především o získání materiálního obohacení, ale nejen to. Mnohdy jsou padělatelé 

motivováni vlastními neúspěchy v kariéře samostatného umělce, a tak se padělky snaží 

dokázat, i když samozřejmě anonymně, uměleckému světu svoje mimořádné 

schopnosti. Jejich uspokojení je tedy dáno nejen finančním ziskem, ale i tím, že mohou 

prokázat svůj talent. Hnacím motorem pro ně může být nenávist vůči uměleckému světu 

a kritice, která jejich volnou tvorbu neakceptovala. Arnau píše: „Vžijme se do duše 

umělce, který po celá léta marně bojuje o úspěch a najednou ho dosáhne, když podepíše 

své dílo cizím slavným jménem. Obdiv, který nyní obklopuje jeho práci, vyvolalo 

magické působení proslulého jména. […] Bude pro něho možná zadostiučinění přiznat, 

že autorem obdivovaného „klasického díla“ je on sám, a vysmát se tak oklamaným 

znalcům. “ (Arnau, 1973: 10) 

Jak jsme viděli na příkladu Alcea Dosseny, může se stát, že umělec se stane 

padělatelem bez svého přičinění, když jeho díla dotvoří k padělkům terpve obchodník, 

který dodá falešné provenience a signaturu. Důležitou roli hrají také zprostředkovatelé – 

odchodníci, kritici a znalci, které ve většině případů motivuje pouze finanční zisk. 

Velmi malou kategorii padělatelů tvoří také oklamaní sběratelé, kteří se tak mstí 

někomu jinému za křivdu, kterou sami utrpěli. 

I když by se mohlo zdát, že padělatel vždy musí být jen jedinec, není to vždycky 

tak. Často se jedná o skupinovou práci – novodobé umělecké dílny. Hlavní padělatel si 

dává namalovat specialistou motivy, které jsou pro něj moc náročné. Například v roce 

1928 ve Vídni fungoval „restaurátorský ateliér“ plný nadaných umělců, kteří padělali 

stará mistrovská díla. 
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5. PADĚLATELSTVÍ A JEHO ODHALOVÁNÍ 

Odhalování padělků uměleckých děl bylo, je a bude velmi komplikované. 

Hlavní roli v něm zpravidla napříč historií hráli historikové a znalci umění, kteří se 

specializovali na určité období či umělce a vypracovávali znalecké posudky. V historii 

hrála také roli „chybnost námětů“ padělatelů. V době renesance například padělatelé 

antických děl s oblibou zobrazovali zvířata, která antika vůbec neznala nebo některé 

padělky reliéfů odhalily hrubou neznalost antického života nebo se také  v „původních“ 

řeckých nápisech objevily gramatické chyby (Ráž, 1992: 42). Padělatelé se ale 

v průběhu dějin zdokonalovali, a tak bylo stále těžší jejich odhalení.  

Situaci ale radikálně změnil začátek 20. století, ve kterém díky technickému 

pokroku, vzniklo mnoho nových způsobů odhalování falzifikátů. Jak píše Frank Arnau: 

„Nejmocnějším nepřítelem padělatelů je čas.“ (Arnau, 1973: 135) Padělek se sice může 

tvářit jako staré původní dílo, ale fyzikální a chemické zkoušky je vždy odhalí. I těmi 

nejrafinovanějšími manipulacemi ale padělatelé nezabrání tomu, že např. prachové 

částečky, které se dostanou do díla, pochází z jejich doby. Ovšem určit nepravost díla je 

tedy mnohem obtížnější, jedná-li se o falzum, které vzniklo přibližně ve stejné době 

jako originál.  

5.1  Současné metody odhalování 

Nejdůležitějšími metodami odhalování jsou v současnosti: rentgenové snímky, 

infračervená reflektografie, ultrafialová luminescence, termoluminescence, 

radiouhlíkové datování a detailní chemické rozbory: rentgenfluorescenční analýza, 

elektronová mikroskopie nebo infračervená spektroskopie. 

• Rentgenové snímky a infračervená reflektografie 

Tato metoda odhalí, jestli se pod vrchním obrazem neskrývá jiný –starší- obraz a 

jak autor postupoval při práci. Rentgenové snímky výtvarných děl fungují díky 

tomu, že některé barvy, vyrobené s příměsemi těžkých kovů, stíní průchod 

rentgenových paprsků. Dílo se pak zobrazuje v negativním provedení. 

Rozvrhovou kresbu, kterou si autor načrtává na plátno, než začne malovat, 

nejlépe odhalí infračervená reflektografie (Pultarová, Odhalování padělků, 

2010). 
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• Ultrafialová luminescence 

Odhalí dodatečné zásahy do díla, tedy přemalby, retuše a dodatečné podpisy, 

které vznikly v pozdějších dobách nad vrstvou laku, jenž chránil původní malbu.  

• Termoluminescence  

Se používá pro datování hliněných výrobků a různých typů keramiky. Hlína při 

vypalování ztrácí svou radioaktivitu, ale časem vstřebá radioaktivní látky z okolí 

(Innes, 2006). 

• Radiouhlíkové datování 

Tato metoda je založena na opačném principu než termoluminescence. Je 

založena na výpočtu stáří díla z poklesu počtu atomů radioaktivního izotopu 

uhlíku 14C. Tato technika se nedá použít u materiálů mladších padesát let. 

• Detailní chemické rozbory: Rentgenfluorescenční analýza, Elektronová 

mikroskopie nebo infračervená spektroskopie 

Tyto metody detailně prozkoumávají chemické složení vzorku, včetně těch 

nejnepatrnějších příměsí jak organických, tak anorganických látek. Vědci zjistí 

přesně, jaké materiály autor použil a s jakými pigmenty a pojivy pracoval 

(Pultarová, Odhalování padělků, 2010). 

Podle Dr. Davida Hradila, který pracuje jako vedoucí Akademické laboratoře 

materiálového průzkumu malířských děl, hraje hlavní roli při odhalování padělků 

výtvarný a technický projev autora. Každý umělec má svůj technický projev, který je 

nezaměnitelný jako otisk prstu. Tomuto technickému projevu se říká mikrostrukturní 

znak. Jedná se o to, jaké materiály umělec volil, jak je zpracovával, míchal a nanášel 

(např. jak tlusté nebo tenké jsou vrsty barvy). Důležitým předpokladem ke srovnávání a 

studiu zjištěných informací je kvalitní databáze materiálových informací, 

zdokumentování jednotlivých kroků a měření a také věrohodné literární zdroje. 

Restaurátorský rozbor je ale poměrně nákladnou záležitostí, u nás stojí zhruba 15 – 20 

tisíc Kč. 
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5.2  Metody padělatelů 

Objasnění metod padělatelů je velmi důležitou součástí znalostí pro rozpoznání 

falza od originálu. Významní staří mistři vyvinuli příznačné a z hlediska technicko-

chemické stránky neokopírovatelné vlastní metody, které i často měnili. V průběhu 

dějin se v umění lišil používaný materiál, rukopis, dřevo, plátno, barva a lak (Arnau, 

1973). To znamená, že padělatelé musí být nejen zruční, ale také musí znát a osvojit si 

metody umělců, které padělají. I padělatel, který se dobře vyzná v materiálech a má 

značné umělecké schopnosti, může čelit nezlomnému problému, kterým se může stát 

například i nemožnost obstarání nebo přípravy jediné barvy v jejím původním složení. 

 Nejlepší padělatelé napříč historií zpravidla postupovali vždy následujícími způsoby:  

„Padělatel použil pravé staré malby na dřevě, plátně nebo kovu a původní námět 

úplně nebo částečně odstranil. Nebo použil sice starého, ale době vzniku 

neodpovídajícího materálu, jemuž musel teprve různými úpravami dodat „dobový“ 

vzhled. Dále také padělatelé používají starý materál, který byl ale původně použit 

k jiným účelům (např. namalují své obrazy na desku ze zadní strany staré dřevěné 

skříně. A nebo dali novému materiálu starý vzhled.“ (Arnau, 1973: 37-38) 

Nejdříve tedy záleží na obstarání materiálu. Podklad a barvy, kde může být i 

původní malba, musí odpovídat svým složením podkladu a barvám zvoleného autora či 

období. Např. Han van Meegeren si vyráběl vlastní barvy podle původních receptur 

Vermeerových. (Arnau, 1973). Dále následuje tvorba samotná. Padělatel buď vyhotoví 

vlastní obraz ve stylu původního autora - stylovou imitaci nebo okopíruje již existující 

dílo či vyhotoví tzv. pastiš, což je spojení různých detailů z více obrazů a tím vznikne 

nové dílo. Po dokončení falza je také nutné, v případě kdy se jedná o staré umělecké 

dílo, aby dílo vypadalo staře a toho padělatel dosáhne nejrůznějšími způsoby. Může ho 

buď lehce poškodit a zašpinit nebo např. zakopat do země, jak to dělal Dossena nebo 

„zapéct v troubě“,  aby získalo tzv. krakeláž (popraskání barvy časem) apod. 

Velmi cennou, i když ne vždy stoprocentní zárukou, je dílo publikováné 

v monografii umělce či v katalogu jeho výstavy. V tomto případě by se mělo jednat o 

originál (i když ve starších monografiích jsou nezřídka vyobrazena i falza). V českém 

prostředí je podle Dr. Švestky tento problém např. u Antonína Slavíčka.  
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Nedílnou součástí odhalení padělků je též prozkoumání pravosti udávané provenience. 

Jak ukázal případ Beltracchi, právě pochybnosti o provenienci (fiktivní sbírka Jäger) 

vedly k jeho odhalení.  

5.3 Wildenstein Institute a Dörner Institut 

V průběhu dějin umění vznikalo mnoho institucí a komisí, které měly za úkol 

zmapovat tvorbu významných umělců, a tak předcházet obchodování s padělky.  

Jednou z nejvýznamnějších institucí na světě je pařížský Wildenstein Institut. 

Tato rozsáhlá knihovna, která obsahuje na 40.000 katalogů a monografií, je také 

výzkumným centrem dějin umění.Wildenstein institut založil v roce 1918 významný 

obchodník s uměním a umělecký kritik George Wildenstein (1892-1963), který tak 

následoval svého otce Nathana Wildensteina (1851-1934), také renomovaného 

obchodníka s uměním a znalce mistrů 18. století. George byl přitahován hlavně 

impresionisty a současnými umělci jako např. Picassem. Rozhodnutý, že obchod s 

uměním musí být založen na přesných znalostech, shromáždil sbírku dokumentů, která 

se skládala z publikací, archivních materiálů a fotografií a založil Wildenstein Institute. 

Jeho syn Daniel navázal na rodinnou tradici a začal knihovnu rozšiřovat a tématicky 

strukturovat. Přispíval na vydávání katalogů raisonné (např. výzkum, který předcházel 

vydání katalogu Claude Moneta trval 40 let) a pustil se do revize a reeditování starých 

publikací institutu. Zároveň organizoval konference a výstavy a podporoval francouzské 

umění ve světě. Vědecky, morálně a finančně podporoval výzkumné pracovníky a 

historiky umění. Wildenstein institute je zejména jedním z nejdůležitějších zdrojů 

informací pro historiky, sběratele a neodbornou veřejnost. V jeho čele stojí již pět 

generací rodu Wildensteinů.  

Další velmi významnou institucí je Dörner Institut v Mnichově, založený roku 

1937. Institut nese jméno po váženém umělci a profesoru na mnichovské Art Academy, 

Maxu Dörnerovi (1870-1939). Institut funguje od roku 1977 jako výzkumné centrum a 

vědecké oddělení památkové péče Bayerische Staatsgemäldesammlungen. Jeho dalšími 

činnostmi je např. výzkum historických malířských technik a materiálů a rozvoj 

vědeckých metod pro analýzu uměleckých předmětů. Dörner Institut také disponuje 

vědeckou laboratoří, kde si nechávají sběratelé a instituce z celého světa, vyhotovovat 

technologické a znalecké posudky uměleckých děl. 
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6. PADĚLATELSTVÍ V ČECHÁCH 
 

V Čechách je na tom padělatelství podobně jako všude jinde na světě. Po 

Sametové revoluci se situace na trhu s uměním rapidně změnila. V 90. letech se 

sběratelství uměleckých děl znovu uchytilo a mnoho majetných lidí začalo sbírat české 

umění. Rozprodej některých významných soukromých sbírek vyvolal na evropském i 

domácím trhu velkou vlnu zájmu o české umění. Na trhu s uměním se začala objevovat 

díla z restituovaných sbírek a tím rostly ceny renomovaných umělců. Například ve 

věhlasném aukčním domě Sotheby´s v Londýně se v roce 1998 konala aukce sbírky 

významného sběratele českého původu - Milana Heindricha. Heindrich měl 

neobyčejnou sbírku českého kubismu, takže se zájemci předháněli, aby získali např. 

obrazy Emila Filly, Antonína Procházky, Františka Kupky nebo plastiky Otto 

Gutfreunda. Jedním s nakupujících byl v té době i Vladimír Železný, který svojí 

sběratelskou vášní a obchodním umem, přispěl ke zvýšení hodnot českého umění. 

V téže době se také konala aukce části Waldesovy sbírky v aukčním domě Meissner-

Neumann. Dědici majitele továrny Koh-i-noor a významného mecenáše umění 

Jindřicha Waldese získali díla v restituci i když část sbírky museli přednostně prodat 

Národní galerii.  

Vzestup obchodu s uměním znamenal také to, že se padělatelé chopili své šance. 

Nejvíce se padělali slavní čeští umělci jako Filla, Schikaneder, Čapek, Špála, Lada a 

Zrzavý. V roce 1995 prohlásil Martin Kodl, majitel známého stejnojmenného aukčního 

domu, že 4 z 5 obrazů slavných jmen na trhu jsou padělky (Rysková, 2005). Začalo 

vznikat mnoho galerií, aukčních domů a antikvariátů, které neměly nouzi o zákazníky. 

Padělky se to ovšem začalo hemžit a na veřejnosti to způsobilo ne jeden skandál.  

V roce 2003 se v Aukční síni Nuselská objevilo, z pozůstalosti německého 

sběratele Georga Scalé, na třicet uměleckých děl slavných českých umělců např. Tichý, 

Bauch nebo Rabas a další. Všechny byly opatřeny znaleckými posudky Ivana Baťky. 

Jak se ale později ukazálo, všechna díla byla padělky s falešnými posudky.  

Rozšíření falz v České republice usnadnilo i to, že velká část sbírek nebyla a 

dosud není řádně zdokumentována. Podle galeristy Jiřího Švestky, se např. díla Emila 

Filly mnohem více padělala, protože o něm nebyla vydána žádná monografie, například 
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oproti dílům Bohumila Kubišty, o kterém existovala uznávaná monografie od jeho 

znalkyně Mahuleny Nešlehové (Rysková, 2005).  

 

Další komplikací je také fakt, že i v Čechách vznikalo mnoho padělků 

s požehnáním umělce. Například Schikanederovi studenti dělali kopie jeho děl stejnými 

barvami, na stejných podložkách a ve stejné době a po smrti Schikanedera je dodatečně 

signovali. 

Problémem je v Čechách také častá nedohledatelnost provenience, kterou 

způsobil politický vývoj. Konfiskace za protektorátu, krádeže židovského majetku a 

rozsáhlé znárodňováni způsobily, že vznikla padesátiletá proluka v provenienci mnoha 

děl. 

Sběratelství bylo v průběhu 20. století na českém území považováno za 

buržoazní činnost, a tak zmizel i legitimní trh s uměním. Desítky let nefungovaly žádné 

aukční domy ani galerie. Místo volného trhu fungoval socialistický řízený obchod. 

Výkupní komise NG pravidelně obcházela starožitníky a „vykupovala“ nejzajímavější 

díla.  

V Čechách si můžete také nechat vyhotovit posudek o pravosti díla nejnovějšími 

technickými metodami, kterými disponuje např. Národní galerie nebo Akademická 

laboratoř materiálového průzkumu malířských děl na AVU.  

Jedním z nejzajímavějších kauz padělatelství u nás je případ otce a syna 

Trojanových z Moravských Budějovic. Trojanovým se podařilo uvést na trh přes 

stošedesát padělků např. Jana Zrzavého (viz příloha č. 8), Kristiana Kodeta, Josefa 

Čapka, Kamila Lhotáka, Oty Janečka a dalších. Padělatelem byl malíř z Liberce 

jménem Libor Prášil. Tento samouk vyhotovoval falza tak přesvědčivé, že měl i malíř 

Kristian Kodet při výpovědi problém je poznat. Prášil poté pobavil veřejnost, když se u 

soudu obhajoval tím, že netvořil falza, ale originály, protože do něj v průběhu tvorby 

vstoupil duch Jana Zrzavého. Krajský soud v Brně v roce 2008 vyměřil Prášilovi 

dvouletou podmínku a Trojanovi ml. tříletý trest odnětí svobody. V roce 2013 proběhla 

výstava k 55. výročí Kriminalistického ústavu v Muzeu policie, kde bylo vystaveno 

patnáct Prášilových padělků. 
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Podivným případem padělatelství byla také kauza fiktivního malíře Bohumila 

Samuela Kečíře, na kterou se přišlo teprve v roce 2008. Jeho stvořitelé, kteří jsou 

dodnes neznámí, nechali v Rakousku vyhotovit monografii tohoto fiktivního umělce 

syntetického kubismu a také falšovali výstavní katalogy a dokumenty. Vymyšlený 

příběh jeho původu byl tak přesvědčivý, že se podvodníkům podařilo obalamutit 

spoustu kunsthistoriků a sběratelů (Klevisová, 2010). 

Jako tomu je na celém světě, tak i instituce jakou je Národní Galerie není bez 

padělků. Jedním z příkladů je padělek obrazu Hanse Memlinga z 15. století. Padělek se 

dostal do NG prostřednictvím zkonfiskované sbírky Augusta Schuberta v roce 1946 

(Kotková, 2009).  

Jedním z nejpadělanějších českých umělců je Josef Čapek (1884-1945). Paní 

PhD. Pavla Pečínková CSc., přední česká odbornice na Čapkovu tvorbu, se na své 

přednášce Josef Čapek: trh a falza v brněnské Galerii Fait, zmínila o tom, že se za svojí 

mnohaletou praxi setkala nejméně s 200 falzy. Podle Pečínkové je většina „Čapkových“ 

prací na internetu a v antikvariátech, padělek. Padělatelé čekají na vhodnou příležitost. 

Např. po velké Čapkově retrospektivní výstavě v Jízdárně Pražského hradu v roce 2010, 

se na trhu objevila falza vystavovaných děl. Pečínková zmiňuje jako jednu z indicií pro 

falza tzv. šelak, kterým se natírá plátno, aby se zabránilo jeho pružnosti a hojně se 

používá právě u padělků. Padělky Čapkových obrazů, kreseb a grafik se nevyskytují 

pouze u nás, ale také na zahraničním trhu. Pečínková uvádí jako příklad Muzeum Peggy 

Guggenheim v Benatkách, kde bylo po mnoho let vystaveno falzum Josefa Čapka a 

teprve po upozornění českých znalců se zjistilo, že je to padělek.   

 6.1 Padělatelství z pohledu práva 

Právní postižitelnost padělatelů uměleckých děl a obchodníků s padělky je 

v České republice dost problematická. Podle Pečínkové současný právní řád nahrává 

nepostižitelnosti prodeje falz. Protože je těžko prokazatelný záměr pachatelů. 

Padělatelství je definováno v Trestním zákoníku. Podle zákona č. 40/ 2009 Sb. o 

trestných činnech proti průmyslovým právům a proti autorském právu, § 271 je padělání 

a napodobení díla výtvarného umění definováno takto: 

„(1) Kdo padělá výtvarné autorské dílo nebo napodobí výtvarný projev jiného autora v 

úmyslu, aby nové dílo bylo považováno za původní dílo takového autora, bude 
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potrestán odnětím svobody až na tři léta, zákazem činnosti nebo propadnutím věci nebo 

jiné majetkové hodnoty. 

(2) Odnětím svobody na jeden rok až šest let bude pachatel potrestán, 

a) spáchá-li čin uvedený v odstavci 1 jako člen organizované skupiny, 

b) získá-li takovým činem pro sebe nebo pro jiného značný prospěch, nebo 

c) dopustí-li se takového činu ve značném rozsahu. 

(3) Odnětím svobody na tři léta až deset let bude pachatel potrestán, 

a) získá-li činem uvedeným v odstavci 1 pro sebe nebo pro jiného prospěch velkého 

rozsahu, nebo b) dopustí-li se takového činu ve velkém rozsahu.“ (Zákony centrum 

online, 2009)  
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7. ZÁVĚR 

V bakalářské práci jsem se zabývala fenoménem padělatelství v západní kultuře, 

který nerozlučně provází uměleckou tvorbu. Definovala jsem základní pojmy, 

představila jsem důležité koncepty a názory na problematiku.  

Estetika nahlížela v minulosti na problematiku uměleckého falza velmi 

jednostranně. Z hlediska estetického monismu byla estetická hodnota uměleckého díla 

zásadní pro posuzování falza a padělku. Formalistický přístup zastávaný Beardsleym, 

který tvrdil, že umělecké dílo hodnotíme pouze jako výsledný produkt, a tedy že jeho 

původ nebo originalita nehrají žádnou roli, je přinejmenším neuspokojivý. 

Redukcionistický přístup prezentovaný Nelsonem Goodmanem je také zavádějící. 

Vyplývá z něj, že estetický rozdíl mezi originálem a falzem je redukován na rozdíl 

fyzikální, který předpokládá, že i nepostřehnutelný rozdíl má ovlivnit naše vnímání. 

Historický přístup sice bere v potaz historii vzniku falza a jeho okolnosti, avšak 

vysvětlení Marka Sagoffa, že originál a falzum nemohou být esteticky srovnávány, 

protože nejsou ve stejné třídě objektů, je jednoduše vyvratitelné Kulkovým 

argumentem, že v tom případě by nebyly vyhotoveny ve stejném stylu. Přičemž toto 

není pravdivé. 

Kulka předkládá mnohem rozumnější uchopení problematiky a to 

prostřednictvím estetického dualismu, ve kterém je zásadním faktorem pro posuzování 

uměleckého díla jeho hodnota umělecká. Hodnota uměleckého díla podle Kulky spočívá 

v jeho inovativnosti a významu pro další esteticko-umělecké využití, což nabízí i nový 

pohled na hodnocení uměleckého falza. Je ale nutno připomenout, že Kulkovo 

vymezení umělecké hodnoty není dostatečně specifické a nestačí k pochopení vývoje 

umění od druhé poloviny 20. století dodnes.  

V další části práce jsem se snažila co nejvýstižněji popsat vývoj padělatelství za 

pomoci zajímavých příkladů. Jako zásadní osobnosti padělatelského řemesla jsem 

vybrala Alcea Dossena, Hana van Meegerena, Erica Hebborna a Wolfganga 

Betracchiho. Z jejich osudů vyplynulo, jak důmyslně musí padělatel pracovat, a jak 

těžké je, i v dnešní době nejnovějších technologií odhalování, falzum identifikovat.  

V České republice je v současnoti situace na trhu s uměním podobná jako u 

našich sousedů, avšak v průběhu 20. století tomu bylo kvůli politickému vývoji jinak. 



42 
 

 
 

Až 90. léta a pád železné opony znamenaly vzestup investic do umění. Poptávka 

převyšovala nabídku, což přilákalo i mnoho padělatelů a obchodníků.  

Současný pohled na padělatelství je velmi sporný. Vypovídá o tom i populární 

trend světových muzeí a galerií, které zhruba od 90. let 20. století pořádají výstavy 

uměleckých falz, a tím se jim vlastně i obdivují. V práci jsem dospěla k názoru, že 

padělatelství má na svět umění závažný dopad, který ovšem není jen negativní. 

Padělatelé určitou mírou přispívají i k popularizaci umění a zároveň upozorňují, jak 

funguje jeho obchod. Díky existenci padělků je nutno neustále přehodnocovat jak by 

měla fungovat umělecká kritika a znalecká praxe. Zajímavým Beltracchiho případem ze 

současnosti se ukazuje, jak problematické je vnímání padělatelů a jejich falz. Beltracchi 

je sice odsouzený kriminálník, avšak veřejností je přijímán velmi pozitivně. Stejně tomu 

bylo i u nejvýznamnějších padělatelů 20. století. Dalo by se říci, že fenomén 

padělatelství tedy i paradoxně z části přispívá k vytváření uměleckých hodnot. 

 Bakalářská práce je omezená svým rozsahem a dopadem, nabízí však základní 

vhled do problematiky padělatelství. Díky tomuto by mohla sloužit jako základ pro další 

bádání v této oblasti. Pokračováním této práce by mohlo být například srovnání vnímání 

problematiky a praxe padělatelství s jinými, mimozápadními kulturami.  
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Vermeera 

  



52 
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